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PREFACE

PREÂMBULO
Desejamos as boas-vindas ao ICEUBI2017 - International Congress on Engineering
– A Vision for the Future, promovida pela Faculdade de Engenharia da
Universidade da Beira Interior, e Covilhã, Portugal, com o patrocínio da Reitoria
da Universidade da Beira Interior e o apoio institucional da Ordem dos
Engenheiros de Portugal e da Câmara Municipal da Covilhã.
Esta edição vem na sequência do sucesso de oito anteriores Conferências de
Engenharia realizadas na FEUBI com periodicidade bienal que se constituíram
como uma organização de referência no domínio da Engenharia em Portugal.
Este congresso tem por objetivo principal divulgar a contribuição e interesse da
Engenharia para a sociedade e fazer uma antevisão do nosso futuro comum. Ao
mesmo tempo pretende-se fomentar o contacto entre investigadores e
profissionais de diferentes áreas de Engenharia, possibilitar a divulgação das
suas atividades de investigação, de inovação e desenvolvimento, junto dos
vários sectores de atividade económica e também servir de divulgação ao
trabalho de investigação e desenvolvimento que é realizado no seio da FEUBI.
Pretendia-se nesta edição 2017 consolidar a internacionalização e elevar o seu
patamar de qualidade, recebendo contribuições de diferentes especialistas e
promovendo o debate sobre a visão futura para a Engenharia. Todos os artigos
foram submetidos na plataforma informática criada para o efeito, sendo
revistos por 2 elementos da comissão científica no sistema “blind review”,
tornando o processo de revisão mais transparente, cuidado e exigente. Os
artigos melhor classificados pelos revisores científicos serão escolhidos para
publicação nas revistas científicas associadas ao Congresso: Open Engineering,
Case Studies on Transport Policy e Millenium - Journal of Education,
Technology, and Health.
Esta edição da ICEUBI2017 contempla 4 palestras convidadas e 38 sessões
paralelas relativas a 30 sessões temáticas propostas e outros tópicos científicos
de interesse disponibilizados para a submissão de artigos, que contemplam
todas as áreas de engenharia e que incluem, por exemplo, aeronáutica, civil,
eletromecânica, informática e têxtil, arquitetura, urbanismo e gestão. Foram
submetidos 194 artigos e aprovados 168 artigos completos de autores
portugueses (10 universidades e 7 institutos politécnicos), do Brasil (12
universidades), Argélia (5 universidades), (Polónia (4 universidades), Espanha
(5 universidades), Turquia (2), Moçambique, Austrália, Hungria e França.
Participam ainda autores de 14 centros de investigação.
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Expressamos um profundo agradecimento a todos os autores de comunicações
por aceitarem partilhar o seu saber, conhecimento e experiência; membros da
comissão científica a quem coube a árdua tarefa de revisão dos artigos;
palestrantes convidados pelas interessantes comunicações de caráter
transversal; proponentes, dinamizadores e organizadores das sessões
temáticas; participantes; membros da comissão de honra; parceiros média,
revistas científicas, bem como a todas as empresas e instituições que
patrocinaram ou apoiaram a organização do ICEUBI2017, sem os quais esta
iniciativa não seria possível.
Deixamos um agradecimento especial aos membros da Comissão Organizadora
e a todos os que de alguma forma participaram na concretização da ICEUBI2017,
pelo empenho e profissionalismo demonstrado em todas as tarefas
organizativas.
Os editores, revisores, autores e elementos de apoio fizeram um esforço
considerável para produzir umas atas sem erros ou omissões significativas. No
entanto, num volume tão significativo de comunicações com mais de 2200
páginas é possível que não tenham sido completamente detetadas algumas
falhas. Neste sentido lamentamos qualquer incorreção e pedimos
antecipadamente desculpa por algum erro ou imprecisão que não tenha sido
possível detetar em tempo útil.
Deseja-se que esta iniciativa seja útil para todos os que nele decidiram
participar, contribua para a discussão, sistematização e o avanço do
conhecimento nos domínios da engenharia e sua contribuição para a sociedade
e ainda que tenha a continuidade desejável com a organização do ICEUBI2019.
Covilhã, 5 dezembro 2017.

Silvio Mariano

João Carlos Lanzinha

President of Faculty of Engineering

Chairman of the Organizing Committee
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PREÁMBULO
Deseamos la bienvenida al ICEUBI2017 - International Congress on Engineering
- Vision for the Future, promovida por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Beira Interior, y Covilhã, Portugal, con el patrocinio de la
Rectoría de la Universidad de la Beira Interior y el apoyo institucional Orden de
los Ingenieros de Portugal y del Ayuntamiento de Covilhã.
Esta edición viene a raíz del éxito de ocho anteriores Conferencias de Ingeniería
realizadas en la FEUBI con periodicidad bienal que se constituyeron como una
organización de referencia en el dominio de la Ingeniería en Portugal.
Este congreso tiene por objetivo principal divulgar la contribución e interés de
la Ingeniería para la sociedad y hacer una previsión de nuestro futuro común.
Al mismo tiempo se pretende fomentar el contacto entre investigadores y
profesionales de diferentes áreas de Ingeniería, posibilitar la divulgación de sus
actividades de investigación, de innovación y desarrollo, en los diversos
sectores de actividad económica y también servir de divulgación al trabajo de
investigación y desarrollo que se realiza en el seno de FEUBI.
Se pretendía en esta edición 2017 consolidar la internacionalización y elevar su
nivel de calidad, recibiendo contribuciones de diferentes especialistas y
promoviendo el debate sobre la visión futura para la Ingeniería. Todos los
artículos fueron sometidos en la plataforma informática creada a tal efecto,
siendo revisados por 2 elementos de la comisión científica en el sistema "blind
review", haciendo el proceso de revisión más transparente, cuidado y exigente.
Los artículos mejor clasificados por los revisores científicos serán elegidos para
su publicación en las revistas científicas asociadas al Congreso: Open
Engineering, Case Studies on Transport Policy y Millenium - Journal of
Education, Technology, and Health.
Esta edición de la ICEUBI2017 contempla 4 conferencias convocadas y 38
sesiones paralelas relativas a 30 sesiones temáticas propuestas y otros temas
científicos de interés disponibles para la presentación de artículos, que
contemplan todas las áreas de ingeniería y que incluyen, por ejemplo,
aeronáutica, civil, electromecánica, informática y textil, arquitectura,
urbanismo y gestión. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, la Comisión de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Tecnología), Mozambique, Australia, Hungría y Francia, participan
también autores de 14 centros de investigación.
Expresamos un profundo agradecimiento a todos los autores de comunicaciones
por aceptar compartir su saber, conocimiento y experiencia, miembros de la
comisión científica a quien le tocó la ardua tarea de revisión de los artículos,
ponentes invitados por las interesantes comunicaciones de carácter transversal,
proponentes, dinamizadores y organizadores de las sesiones temáticas,
vi

participantes, miembros de la comisión de honor, socios medios, revistas
científicas, así como a todas las empresas e instituciones que patrocinaron o
apoyaron la organización del ICEUBI2017, sin los cuales esta iniciativa no sería
posible.
Dejamos un agradecimiento especial a los miembros de la Comisión
Organizadora ya todos los que de alguna forma participaron en la concreción
de la ICEUBI2017, por el compromiso y profesionalismo demostrado en todas las
tareas organizativas.
Los editores, revisores, autores y elementos de apoyo hicieron un esfuerzo
considerable para producir unas actas sin errores u omisiones significativas. Sin
embargo, en un volumen tan significativo de comunicaciones con más de 2200
páginas es posible que no se hayan detectado completamente fallos. En este
sentido lamentamos cualquier incorrección y pedimos por adelantado una
excusa por algún error o imprecisión que no haya sido posible detectar a su
debido tiempo.
Se desea que esta iniciativa sea útil para todos los que en él decidan participar,
contribuya a la discusión, sistematización y el avance del conocimiento en los
ámbitos de la ingeniería y su contribución a la sociedad y aunque tenga la
continuidad deseable con la organización del ICEUBI2019.
Covilhã, 5 diciembre 2017.

Silvio Mariano

João Carlos Lanzinha

President of Faculty of Engineering

Chairman of the Organizing Committee
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PREAMBLE
Welcome to ICEUBI2017 - International Congress on Engineering - Vision for the
Future, promoted by the Faculty of Engineering of the University of Beira
Interior (FEUBI), in Covilhã, Portugal.ICEUBI2017 has the sponsorship of the
Rectory of the University of Beira Interior and the institutional support of Order
of Engineers of Portugal and the City Council of Covilhã.
This edition follows on from the success of eight previous Engineering
Conferences held at FEUBI on a biennial basis, which have established
themselves as a reference organisation in the field of Engineering in Portugal.
The purpose of this congress is to disseminate the contribution and interest of
Engineering to society and to make a preview of our collective future. At the
same time, it is intended to foster contact between researchers and
professionals from different areas of Engineering, to enable the dissemination
of its research, innovation and development activities to the various sectors of
economic activity and to disseminate research and development within FEUBI.
This edition was intended to consolidate the internationalisation and increase
its quality level, receiving contributions from different experts and promoting
the debate about the future vision for Engineering. All articles were submitted
in an online platform created for this purpose, being reviewed by 2 members
of the scientific committee in the blind review system, making the review
process more transparent, careful and demanding. The articles best classified
by the scientific reviewers were chosen for publication in the scientific journals
associated with the Congress: Open Engineering, Case Studies on Transport
Policy and Millenium - Journal of Education, Technology, and Health.
This edition of ICEUBI2017 includes 4 invited lectures and 38 parallel sessions
related to 30 thematic sessions proposed and other scientific topics of interest
available for the submission of articles; these cover all engineering areas and
which include, for example, aeronautics, civil, electromechanical, computer
science and textiles, architecture, urban planning and management. 194
articles were approved, and 168 articles were submitted by, Portuguese authors
(10 universities and 7 polytechnics), Brazil (12 universities), Algeria (5
universities), Poland (4 universities), Spain (5 universities), Turkey,
Mozambique, Australia, Hungary and France, and authors from 14 research
centers.
We express sincere gratitude, to all communications authors for accepting to
share their expertise, knowledge and experience; members of the scientific
committee to whom the arduous task of reviewing the articles was assigned;
invited speakers for the interesting transverse communications; proponents,
promoters and organizers of the thematic sessions; participants; members of
the honor committee; media partners, scientific journals, as well as all the
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companies and institutions that sponsored or supported the organization of
ICEUBI2017, without which this initiative would not be possible.
We would like to express our special thanks to the members of the Organizing
Committee and to all those who participated in the implementation of
ICEUBI2017 for their commitment and professionalism in all organisational
tasks.
Editors, proofreaders, authors, and support elements have made a considerable
effort to produce minutes without significant errors or omissions. However, in
such a substantial volume of communications with more than 2200 pages, it is
possible that some failures have not been entirely detected. In this regard, we
regret any inaccuracy, and we apologise in advance for any error or inaccuracy
that we could not identify promptly.
It is hoped that this initiative will be useful for all who decided to participate
in it, contribute to the discussion, systematisation and advancement of
knowledge in the fields of engineering and its contribution to society and even
if it has the desired continuity with the organisation of ICEUBI2019.
Covilhã, December 5, 2017.

Silvio Mariano

João Carlos Lanzinha

President of Faculty of Engineering

Chairman of the Organizing Committee
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INTRODUCTION
ICEUBI2017 aims to promote the contribution and concern of Engineering for
human society and make a preview of our collective future, ensuring contact
between researchers and practitioners from different fields of engineering and
permit the dissemination of its research, innovation and development within
the various sectors of economic activity.
This event comes in the sequence of the successful “ICEUBI2015″
(iceubi2015.ubi.pt), which included in its program three invited lectures and
40 parallel sessions of 23 thematic sessions where 220 full papers and posters
were presented. For the first time, a set of articles were published in a Special
Issue of Open Engineering magazine.

OBJECTIVES
The event conceived as a forum for discussion, aims to:
•
•
•

Promote the contribution of Engineering to Society;
Ensure the contact between researchers and practitioners from different
fields of engineering;
Permit the dissemination of the activities of research, innovation and
development within the various sectors of economic activity.

¬ THEMATIC SESSIONS
TS01 –
TS02 –
TS03 –
TS04 –
TS05 –

Emerging Geomaterials and Construction Ecology
Fire Engineering and Natural Disasters
Off-site Construction-Challenges and Trends
Innovative structural materials
Rehabilitation of buildings and satisfaction of contemporary
requirements
TS06 – Structural Engineering, Dynamics and Control
TS07 – Food Science and Engineering
TS08 – Geographic Information Systems Applied to Engineering
TS09 – Transport Infrastructures
TS10 – Geographic Engineering, Geodesy and Topography
TS11 – Sustainable materials and building technologies
TS12 – Materials, to serve the smart building
TS13 – Materials and health
TS14 – Nonlinear Filtering and Control of Uncertain Systems
TS15 – Air Transport
TS16 – Fibrous Materials
TS17 – RE-Architectures
TS18 – Trends and technologies in agriculture and agroindustry
x

TS19 –
TS20 –
TS21 –
TS22 –

Traditional domestic spaces: new perspectives for its actualisation
Teaching research and architectural practice
Postgraduate Teaching: Dissertation vs Project
Public Art and Urban Development: An Interdisciplinary Perspective in
Time and Space
TS23 – Integration and management of energy and water systems – See more
TS24 - Cities, Intersectionality and Participation: Other ways of doing it?
TS25 - Challenges in urban landscape and public space
TS26 - POLIS Projects: Territorial, urban, architectonic, constructive, and
technological impacts, after Expo98
TS27 - Thinking Architecture: Structure and Composition as protagonists
TS28 - Propulsion System
TS29 - Impressions in the Territory: risks, development, culture and tourism in
architecture and engineering
TS30 - Indoor Environmental Quality

CONFERENCE TOPICS
CT01 –
CT02 –
CT03 –
CT04 –
CT05 –
CT06 –
CT07 –
CT08 –
CT09 –
CT10 –
CT11 –
CT12 –
CT13 –
CT14 –
CT15 –
CT16 –
CT17 –
CT18 –
CT19 –
CT20 –
CT21 –
CT22 –
CT23 –
CT24 –
CT25 –

Aero and Hydrodynamics
Aeronautics and Astronautics
Agronomic and Forestry
Architecture, Design and Urban Planning
Bioengineering and Biotechnology
Chemistry
Computer Science
Construction
Electrotechnics and Electronics
Energy
Environment
Geotechnics, Geologic and Mining
Industrial Management, Production and Maintenance
Instrumentation, Automation and Control
Materials
Mathematical Methods in Engineering
Mobility and Transportation
Naval
Physics
Rehabilitation and Sustainability
Space Systems and Geographic Information
Structures
Teaching Engineering
Technological Innovation and Product Development
Technological Design
xi

CT26 –
CT27 –
CT28 –
CT29 –

Telecommunications
Textile
Transport Phenomena
Other Engineering Topics

PREVIOUS ICEUBI
This event came in the sequence of the successful “ICEUBI2015”
(iceubi2015.ubi.pt), “ICEUBI2013″ (iceubi2013.ubi.pt) and “ICEUBI2011”
(iceubi2011.ubi.pt), where have been presented over 220 communications of
150 participants (on 2015) and was considered as a reference organisation in
the field of engineering.

xii
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THE CITY

Covilhã is a welcoming city in the centre of Portugal, combining an ancient
history with a social dynamism, full of contemporaneity and future. It´s in this
sense that this vibrant and academic town, owner of a healthy economic and
social life, cultural and sports vitality, offers to its visitors a wide range of
social-cultural and sports equipment, hotel service, health infrastructure, in
addition to the prestigious and acknowledged human and environmental
surrounding.
Located at the base of Serra da Estrela, these
county
borders
are
the
neighbour
municipalities
Penamacor,
Belmonte,
Manteigas, Seia, Oliveira do Hospital e Fundão.
Geographically, Covilhã extends along the
Serra da Estrela slopes and in adjacent green
valleys of Cova da Beira, surrounded by the
Zêzere River and its confluence. It’s centred
location, gives it a prominent position in the
development axis, marked by the three major
cities of the region: Guarda – Covilhã – Castelo Branco.
In a cultural landscape dominated by Serra da Estrela, the natives of Covilhã
cultivate the art of hospitality, where sympathy, quality and excellence, it’s a
given.
In this stunning city with a mild climate, calm, quiet and safe, located at 700
meters, with a 550 thousand hectares area and an estimated population of
about 50 thousand people. There are recognised hotels and restaurants
responding with excellence to any request; gastronomic sins based on rare
ingredients like wild parsnip, shrub, juniper, mountain cheese or edible
mushroom; museums that highlight different arts like religious art, wool or
cheese; beyond the health tourism with a particular reference to Unhais da
Serra Spa. Also, modernity reduced barriers and created needs, but not
annihilated traditions and characteristics that make the soul of this region. All
this implies the creation of symbolic ties of identification that generate
confidence, taste and sense of belonging.
Covilhã, weaving the future. http://www.cm-covilha.pt
xxii

UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR
The first steps towards what is now the University
of Beira Interior were given in the 70’s, when the
Polytechnic Institute of Covilhã first opened, in
1973. The city, once regarded as the “Portuguese
Manchester“, for its long tradition of the wool industry. The dynamics and
quality of its textile production had been affected during this decade, by a
crisis at the industry level: large and small factories begin to reveal serious
weaknesses that led to its closure, with disastrous social and economic
consequences for the region.
It was against this backdrop, which the idea of creating a higher education
institution in the region appeared; this allowed its population the chance to
continue their studies without migrating to other parts of the country, most
often permanently. This Higher education institution was within the activities
of the working group for the Regional Planning of Cova da Beira. Thus, following
the publication of Decree-Law No. 402/73 of 11 August under the so-called
“Veiga Simão Reformation”; which led to the expansion and diversification of
higher education.Thus, it was created the Polytechnic Institute of Covilhã (IPC),
which received its first 143 students in 1975, enrolled in its two primary
programs of Textile Engineering and Management and Accounting. In July 1979,
six years later, the institution became the University Institute of Beira Interior,
through the publication of Law No. 44/79 of 11 September, which makes it
effective.
The conversion of the University Institute in the University of Beira Interior
happened in 1986, through the publication of Decree-Law 76-B/86, 30 April.
The first Rector of the Institution was Professor Dr Cândido Manuel Passos
Morgado, who remained in office between August 21st, 1980 and January
19th,1996, when Prof. Dr Manuel Santos Silva assumed his duties as Rector,
remaining in office until June 19th, 2009. Now, sworn in as the fourth Rector of
the institution, Professor Dr António Carreto Fidalgo.
Historical note
One of the most interesting physical characteristics of UBI is recovering ancient
buildings of high historical, cultural and architectural value. Besides
maintaining the city’s landmarks, these are revitalized in spaces which are now
devoted to teaching and research. The building of the Polytechnic Institute had
also begun by restoring the old premises of the headquarters of the Battalion
of Hunters 2, installed in the Marquis de Pombal established Royal Textile
Factory, of an important architectural value, located in one of the traditional
centres of industrial concentration in Covilhã, along the Ribeira da Degoldra.
During the works of redevelopment in 1975, it has been discovered buried
archaeological structures belonging to the Royal Textile Factory dyeing
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facilities, a leading manufacturer of woolen goods, built in the eighteenth
century by the Marquis of Pombal.
After two campaigns of archaeological intervention and a full investigation, it
was created the University of Beira Interior Wool Museum, opened in 1996.
Thus, the old factory buildings located in the south entrance of Covilhã became
quite naturally, not only a logical solution and of continuity with regard to the
physical expansion of the institution, but an option that resulted in an enormous
benefit to the city in terms of urban planning and environmental impact.
Through the recovery of abandoned buildings or in ruins, which constitute a
significant part of the industrial heritage of Covilhã, making the institution a
unique case in the Portuguese University.
Among the most iconic properties, you will find the Convent of Santo António,
in Campus II, where the Rectory is located. The former palace of family Melo e
Castro; the buildings of the Rato Factory; the Carpets Factory; the Factory of
Moço; the Paulo Oliveira Factory; the Wool Manufacturing Company; and the
Chapel of São Martinho, a Romanesque monument of the late twelfth century,
classifed as of public interest that supports the religious service of UBI. It was
also acquired the former house of the family Mendes Veiga, which today houses
the Central Library of the University, after having completed the restoring
project. In Campus I, the urban redevelopment culminated in the completion
of the program Polis, an interesting leisure park that serves as a natural
extension to the campus and that includes the project of the historic Ribeira
da Degoldra. In the 1990s, it was decided to expand the University for the
Northern End of town, near Ribeira da Carpinteira, where it was created
Campus IV. UBI continues to grow. In 2004, the construction of the Faculty of
Health Sciences began at Campus III, which was inaugurated the 30th April 2007
meeting thus the setup of the infrastructure of the medical school. With a
physical space that already reaches 134,500 m2, the University welcomes nearly
7,000 students today.
Old factories converted in educational facilities
The university, in terms of education, is divided into faculties, which embrace
the areas of knowledge that, by nature, belong to each one of them. Therefore,
UBI comprises five faculties: Faculty of Science, Faculty of Engineering, Faculty
of Social Sciences and Humanities, Faculty of Arts and Letters and Faculty of
Health Sciences. You will find below a brief description of the engineering
faculty, stating the main programs they offer. The structure of the programs at
the University follow a three (years of graduation), two (years of Masters) and
three (years of doctorate) scheme, with some exceptions of five years of
graduation, including an integrated Masters. The European Commission has
recognized UBI for excellence in implementing the diploma supplement with
the award of the DS Label.
www.ubi.pt
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Abstract
This paper intends to present a proposal to approach the issue of emergency exit in cases of panic, adopting mathematical
modeling to the architectural, structural and ergonomic conception, justifying the adoption of concepts such as multiple
intelligences and collective, fuzzy logic and Bernoulli’s Principle in dealing with the ﬂow of crowds in such circumstances;
tending to accelerate and order crowds to the eﬀective evacuation of the enclosure by means of constructive elements.
Resumo
Este artigo tem por intuito apresentar proposta de abordagem ao tema de saída de emergência em casos de pânico,
adotando modelagem matemática à concepção arquitetônica, estrutural e ergonômica, fundamentando e justiﬁcando a
adoção de conceitos como inteligências múltiplas e coletiva, lógica fuzzy e o Princípio de Bernoulli no trato do ﬂuxo de
multidões em tais circunstâncias; tendendo a acelerar e ordenar multidões à desocupação eﬁcaz do recinto por meio de
elementos construtivos.
Keywords
Crowds ﬂow; Panic; Emergency exit
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Análise de Fluxo de Pessoas em Situações de
Emergência Segundo Princípios da Mecânica dos
Fluídos.
1. Introdução
O Físico Fábio dos Anjos ao problematizar em seu mestrado a questão da matéria escura,
argumentou que “pensar fora da caixa gera resistência àqueles que acham que não vai dar
certo”. Não é corrente nem tampouco clássico o estudo de fluxo de pessoas segundo os
princípios da mecânica dos fluídos. Ao contrário é relativamente recente essa abordagem.
Distinguem-se suas reações do cálculo clássico da mecânica dos fluídos ou de seu
comportamento segundo descrito pelas equações de Bernoulli, precisamente em função do fato
de que multidões são compostas por pessoas que além da capacidade de pensar, de raciocinar
e racionalizar suas ações e atitudes, também tendem a comportar-se premidas por suas
inteligências além da inteligência coletiva.
Quantidade considerável de mortes ocorrem mundo afora em acidentes devido a aglomerações
de pessoas em movimento, especialmente em casos de pânico ao tentar-se abandonar um
recinto em situação de emergência, como o ocorrido na tragédia da Boate Kiss em 27 de janeiro
de 2013 em Santa Maria/RS-Brasil que vitimou 242 pessoas, grande parte devido ao
pisoteamento a que foram sujeitas na tentativa de fuga, constituindo-se no terceiro maior
desastre em casas noturnas no mundo.
A percepção vigente é de que o estudo dos “fluidos pensantes” [1], constitui excelente
oportunidade para desenvolvimento de estudos e especialmente das ações de salvaguarda à
vida, mormente no que tange tanto à introdução de simulações computacionais quanto à adoção
de elementos estruturais e arquitetônicos em edificações e que auxiliem na organização e
aceleração de fluxo de pessoas no ato de abandonarem com eficiência e eficácia recintos
fechados em casos de emergência. Há que se considerar em tais estudos, aspectos norteadores
das inteligências, individuais e coletivas, bem como as teorias de fluxo de multidões segundo a
lógica Fuzzy e eventualmente descritas pelo princípio de Bernoulli tanto quanto as questões
psicológicas que induzem uma pessoa em ambiente de estresse a adotar conduta e ações de
“efeito manada”. Eficiência é fazer a coisa bem feita. Eficácia é fazer a coisa certa! E a
diferença entre estupidez e genialidade, segundo Einstein, está no limite.

2. Inteligências Múltiplas
Howard Gardner, em 1983, coordenando uma equipe de pesquisa em Harvard, estabeleceu uma
quebra de paradigma na concepção de inteligência, quando do lançamento de seu livro Frames
of mind [2]. Tal teoria busca ultrapassar tanto a noção de que inteligência possa ser uma
capacidade que cada ser humano possua em maior ou menor grau, quanto a suposição de que
tal capacidade pudesse ser medida e quantificada por testes padronizados. Como ele mesmo
afirmou posteriormente, procurou sair do modelo mental centrado no pensamento e cultura
ocidentais, na certeza de que seria sempre possível testar e quantificar capacidades humanas
(os melhores escores nos testes seriam indicadores de melhores condições de êxito), voltandose para a exploração da variedade das competências humanas e de suas combinações [3]. Com
base na definição de inteligência que formulou, qual seja, como a “capacidade de resolver
problemas ou de criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais”
[2], Gardner introduziu critérios para caracterizar uma inteligência, e propôs sete capacidades
humanas a satisfazer tais critérios. Posteriormente, Gardner refinaria seu conceito de
inteligência como sendo:
[...] um potencial biopsicológico para processar informação, que pode ser
ativado em um ambiente cultural, para resolver problemas ou criar produtos
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valorizados em uma cultura. [...] Inteligências não são coisas que podem ser vistas ou
contadas. Antes, são potenciais – presumivelmente, neutros – que serão ou não
ativados, dependendo dos valores de uma cultura particular, das oportunidades
disponíveis naquela cultura, e as decisões pessoais feitas pelos indivíduos e/ou suas
famílias, professores ou outros ([4] p.41).

Etimologicamente a palavra inteligência significa a capacidade de eleger entre possibilidades.
Dessa forma, inteligência se relaciona inexoravelmente à capacidade de solucionar problemas
tidos como relevantes em um contexto sociocultural qualquer. Assim, o que eventualmente é
valorizado em um universo acadêmico pode não sê-lo em um universo empresarial, por
exemplo. Ao buscar indicações de diferença entre inteligência e domínio de determinadas
competências, Gardner e sua equipe estabeleceram que domínio é a área de habilidades e
conhecimento na qual um indivíduo ou grupo pode progredir, ou como definido por Pierre
Bourdieu, o campo de sua atuação, seu habitus e capital, determinando assim seu valor
simbólico. Na medida em que domínio é construído pelo entorno cultural, a inteligência não
depende dele, Gardner refere-se às inteligências como “competências” além de “potencial
biopsicológico” ([5] p.33-34). Inteligência, portanto, pode ser melhor, ou, mais bem
compreendida, como a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação,
calcada em conhecimentos, mas não limitada a eles. Ao enfrentar uma situação, espera-se, da
melhor maneira possível, colocar em ação e em sinergia vários conceitos cognitivos,
representados por conhecimentos amealhados e armazenados por conta da experiência de cada
um e de sua formação. É perfeitamente perceptível, então, que a ligação entre conhecimento,
inteligências, domínios e competências é fundamental à formação de competências e desse
modo pode-se afirmar que a competência, por se tratar de aplicação direta a um ou mais
domínios (campos de conhecimento), nada mais é que a manifestação da articulação de
inteligências nesses mesmos domínios de sorte a dar provimento à resolução de problemas, cujo
exercício produzirá valor cultural.
As sete inteligências inicialmente identificadas foram reunidas por Gardner ([2] p.213)
em três grupos. O primeiro deles é o das “inteligências relacionadas a objeto”, assim
chamadas por serem passíveis de modelagem pela estruturação do universo físico com
o qual o indivíduo tem contato; este grupo abrange as inteligências lógico-matemática,
espacial e corporal-cinestésica. O segundo é o das “inteligências livres de objeto”,
assim chamadas por refletirem estruturas de linguagem e música específicas, sem
estarem sujeitas a modelagem ou à canalização pelo mundo físico; neste grupo inseremse as inteligências linguística e musical. E o terceiro grupo é o das “inteligências
pessoais”, relacionadas às apresentações e interpretações do eu, próprias e
influenciadas pela cultura: as inteligências intrapessoal e interpessoal. A
posteriormente acrescentada inteligência naturalista ([5]) seria incluída no grupo das
“relacionadas a objeto” ([4], p.45).

3. Inteligência Coletiva
Em 1968 o submarino norte-americano USS Scorpion (SSN 589) em missão de patrulha no oceano
Atlântico, perdeu contato com sua base e uma intensa busca iniciou-se. Contudo não se sabia
exatamente onde ele estava e embora as suspeitas de naufrágio fossem posteriormente
confirmadas, sua localização era incerta, haja vista sua última comunicação datar de dias antes
à suspeita do fatídico acidente. Sem saber exatamente por onde iniciar as buscas, o oficial
responsável por elas decidiu solicitar sugestões de localização, baseadas no trajeto
previamente conhecido pelo plano de mergulho, aos seus subalternos. Cada qual, então,
individual e isoladamente sugeriu uma localização provável. Uma média das coordenadas foi
determinada e surpreendentemente a belonave foi encontrada naufragada a menos de 200
metros do ponto considerado como início do traçado de buscas [6]. Em games shows, quando o
competidor pede ajuda a especialistas, suas chances de acerto são de 65% contra 90% de
possibilidade de acerto quando o palpite vem da platéia [7].
Essas circunstâncias são explicadas pela teoria da sabedoria das multidões, ou da inteligência
coletiva, onde as ideias que divergem muito da opinião geral tendem a se cancelar. De fato,
para cada um que se posiciona radicalmente de um lado, existe outra pessoa que se posiciona
radicalmente do outro lado, fazendo assim uma espécie de compensação. Por fim a opinião
geral representa a melhor resposta. Palpites “baixos” são cancelados por palpites “altos” e
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assim quanto maior ou mais extenso for o universo de amostragem, mais exata tende ser a
resposta ao problema proposto, por mais improvável que seja a proposta da questão. Como
exemplo cita-se a pergunta: _ Quantas balas há no pote da figura abaixo?

Figura 1: Pote de balas.

Explorar a inteligência coletiva é, portanto uma excelente idéia do ponto de vista da estratégia
da tomada de decisões. A questão é se isso também se aplica a situações de estresse em que o
raciocínio individual desaparece em função do instinto de sobrevivência e entra em cena o
chamado “efeito manada”, em que a multidão tende a seguir o primeiro indivíduo que
transparece ser dotado de alguma razão ou decisão, ainda que sem qualquer embasamento
lógico. O cérebro humano, limita sua percepção a 7 (sete) elementos. Daí em diante o número
sugerido acaba por parametrizar a base de negociação a números próximos. Melhor explicando,
consegue-se imaginar 1 (uma) bola, 3 (três) doces, 5 (cinco) discos ou ainda 7 (sete) canetas
mas não se consegue imaginar ou distinguir em imaginação, 50 de 51 objetos, por exemplo. O
fato é que o cérebro gasta cerca de 20% da energia total do corpo em seu funcionamento, de
modo que é uma péssima ideia do ponto de vista evolutivo, gastar energia desnecessariamente.
Há um efeito “ancoragem”, tal qual um gatilho psicológico que faz com que a primeira ideia
que se ouve modifique dramaticamente todos os outros parâmetros que eventualmente possa
vir a se pensar subsequentemente. Isso explica a decisão da maioria ao escolher uma saída em
casos de emergência e pânico, ainda que exista outra disponível, veja figura 2:

Figura 2: Efeito Manada [8].

4. Fluxo de Multidões
Pessoas em movimento não descrevem necessariamente um trajeto linear. Na verdade ele
depende do tempo e do nível de estresse envolvido. Há que se considerar também o efeito
“manada” [8]. Fato é que, as equações que descrevem o movimento de pessoas estabelecem
algumas propriedades assaz interessantes, especialmente quando se vislumbra sua utilização
em aplicativos analiticamente úteis. Observa-se claramente isso quando multidões de fiéis
muçulmanos circundam a Caaba em Meca/Arábia Saudita. É perceptível a aceleração
empregada a cada volta a despeito do aumento considerável de pessoas que vão se acrescendo
à multidão. Difícil prever o que uma parada brusca causaria.
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Também já é sabido que barreiras localizadas em locais onde há grande fluxo de pessoas, como
estações de metrô ou bares, ao contrário de restringir o fluxo, incrementam-no.
Em situações de emergência, contudo, rapidamente, por maior que seja o grau de treinamento
da população envolvida, as ações “deságuam” em caos e pânico generalizado, especialmente
quando o instinto de sobrevivência aflora. Caso emblemático observou-se no triste e trágico
episódio da Boate Kiss (Santa Maria/RS-Brasil), já mencionado. A espuma utilizada como
implemento destinado ao isolamento acústico era de material inadequado. À época, um
artefato pirotécnico conhecido como Sputnik, apropriado apenas para uso em ambientes
externos, já que desprende faíscas até cerca de 4 metros de altura e libera fumaça de tal ordem
que a recomendação é que as pessoas estejam afastadas dele pelo menos por 10 metros, foi
utilizado em ambiente fechado, incendiando, ato contínuo, a espuma mencionada. Sua queima
liberou cianeto. O organismo até consegue neutralizar o cianeto combinando-o com enxofre
para formar tiocianato, que é eliminado pela urina, contudo se a quantidade é demasiado
grande, o cianeto excedente se une à enzima citocromo axidase das hemácias causando então
a privação de oxigênio para as células [9]. A morte advém por parada cardiorrespiratória. No
limiar dessa reação vem o pânico e elevados níveis de estresse.
Uma multidão pode geralmente ser tratada como um fluxo contínuo, comportando-se como um
fluído sob determinados aspectos. Tendem a acelerar o movimento quando em altas densidades
populacionais adotando um padrão quadrado centrado no corpo e alinhado com a direção do
movimento. Outrossim, tendem a formar linhas de fluxo, como correntes em meio ao oceano
[1]. Normalmente as pessoas em multidão, quando em situações corriqueiras orientam-se
livremente em qualquer sentido ou direção, haja vista serem compostas tais multidões de
pessoas com diferentes características de caminhada e portam objetos variados (bolsas,
sacolas, pastas, malas, guardas-chuva, etc). Mas, considerando-se um único tipo de pedestre,
deixando para trás seus pertences, em estresse e pânico, reagindo a um caso de emergência,
tentando mover-se em uma única direção, imaginando ser a saída, tal população tenderá a se
mover segundo um padrão completamente diverso do anteriormente descrito.
Ainda que exaustivamente treinados, aquele primeiro instante de ordem deixa de existir
quando o primeiro indivíduo faz monocraticamente a avaliação de que chegou à “death line”.
Estabelece-se então três hipóteses básicas de análise de movimento, a saber:
Hipótese 1: A velocidade de deslocamento é determinada unicamente pela densidade
da multidão circundante e pelas características comportamentais das pessoas e do tipo
de piso com o qual interagem;
Hipótese 2: As pessoas possuem um senso comum da tarefa (chamado potencial) que
eles enfrentam de modo a alcançar um destino comum, de modo que dois indivíduos,
por exemplo, em diferentes locais, mas possuidores do mesmo potencial, não veriam
vantagem alguma em trocar de lugar;
Hipótese 3: As pessoas procuram minimizar seu trajeto estimado (com certa precisão),
tentando evitar densidades extremas de modo a minimizar o tempo dispendido com a
tarefa do deslocamento pretendido. Seria como se elas assumindo um comportamento
individualizado tentassem reduzir o tempo de seu deslocamento em função da
densidade populacional à sua volta.
Há evidências que corroboram as 3 hipóteses. Na hipótese 1 o tráfego de veículos tal qual é
observado nas grandes cidades mundo afora. Ao longo dos anos numerosos estudos ratificam o
mesmo tipo de comportamento para pedestres em vias urbanas e ambientes de grandes
aglomerações, tais como estádios de futebol, bares, estações de metrô, shopping centers, etc.
No entanto, tal hipótese não se mostra apropriada em fluxos de alta densidade onde as forças
de contato entre as pessoas mostram-se significativas. A hipótese 2 por sua vez não se mostra
válida para tráfego de veículos quando se leva em conta a avaliação visual da situação reinante.
No entanto, ela parece ser factível a pedestres quando eles podem avaliar visualmente a
situação. Se por exemplo, um pedestre mais baixo divisa um mais alto na multidão à sua frente,
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ainda que com a visão axial bloqueada, ele tenderá a guiar-se pelas informações obtidas da
movimentação de seu “guia”. Já a hipótese 3 depende da motivação da população envolvida,
ou seja, ela só se mostra adequada e apropriada aos pedestres orientados a um determinado e
específico objetivo comum, no caso estudado, a saída de emergência. As pessoas têm então
um alvo e destino bem definidos, mas não é válido julgar sua eficácia em densidades
populacionais extremamente elevadas.

5. A Reação Humana
Em situações de emergência e pânico o corpo humano ativa o sistema nervoso autônomo ao
mesmo tempo que processos neurobiológicos objetivando o controle das condições internas de
estabilidade (homeostase). Dessa forma ele é preparado para reagir ao estresse. Hipotálamo,
glândula pituitária, sistema nervoso simpático, corticotrofina, hormônio adenocorticotrófico,
glândulas suprarrenais, cortisol, adrenalina e noradrenalina...glândulas, órgãos e toda uma
descarga química explica os efeitos físicos observados no organismo de pessoas submetidas a
elevada tensão, tais como o aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, dilatação das
pupilas, vasoconstrição e em decorrência palidez. Além disso, sudorese e tonificação muscular,
bem como a piloereção. O cérebro aumenta consideravelmente seu ritmo e a prioridade migra
das tarefas de pouca importância fazendo com que o foco sobrecaia somente no ato de
sobreviver [10]. Mesmo variando de pessoa a pessoa, é fato que a habilidade pessoal na tomada
de decisões é substancialmente alterada. Em alguns indivíduos observa-se uma melhoria em
outros uma piora consideravel, mas em todos, em maior ou menor grau, observa-se quando em
níveis elevados de estresse, a perda de parte ou de maneira global dos acordos sociais e/ou das
posturas culturais normalmente aceitas.
Existem dois tipos de comportamento relativos a pessoas em situações de emergência e pânico,
o adaptativo, ou organizado ou colaborativo e o não adaptativo, tido como confuso ou
competitivo [11]-[12]. São descritos sob a óptica de aspectos individuais e de interação entre
indivíduos e entre estes e o grupo. É justamente no comportamento não adaptativo que mora
o pânico. Muito embora ainda não exista concordância científica na classificação do termo,
comumente é tido como quase sinônimo de comportamento irracional, altamente competitivo
e predatório. Entretando tal percepção ainda não é claramente descrita pela literatura técnica
e mesmo em grandes tragédias não é inequivocamente observado. Mais comum é observar-se a
luta racional pela própria vida ou de pessoas que lhes sejam caras e próximas.
Há três vertentes que tentam explicar as reações humanas nesses casos extremos. Uma referese à teoria da coletivisação automática de grandes multidões, ou teoria da tomada de decisão,
que versa sobre o fato de pessoas agirem racionalmente de modo a atingir um resultado mais
satisfatório nesses casos, ainda que as reações e atitudes tomadas pelos envolvidos
normalmente encontrem-se influenciadas por relações sociais e/ou afetivas pré-existentes.
Outra seria o modelo de afiliação que sugere a existência de um incremento do apego social
em situações de emergência, fazendo com que os indivíduos tendam a buscar aproximar-se de
pessoas e locais que lhe sejam familiares, conferindo-lhes assim uma zona de conforto. E
finalmente, a teoria normativa que infere observar-se em casos extremos o respeito às mesmas
regras que norteiam o comportamento social cotidiano, fazendo com que a multidão mantenha
sua coesão e estrutura social.
Fato é que o alto grau de tensão, de desconhecimento ou incerteza em relação aos
acontecimentos aliados ao pouco tempo disponível à reação faz com que os indivíduos e por
conseguinte a multidão envolvida vejam-se inserta em ações instintivas em que as
características de cada pessoa aflora como resposta inata e mais imediata a um determinado
estímulo. Há também aqueles indivíduos que reconhecendo a similitude entre a situação então
vivenciada e outra já de sua ciência, procuram as melhores saídas baseados nessa experiência.
Mas via de regra o que se observa em casos assim é que o “efeito manada” que deflagra o
arrebanhamento. Isso se dá em função da aparente racionalidade de um ou de uns poucos
indivíduos que induzem a tomada de decisão dos demais em função de julgarem a si mesmos
como o mais bem preparado dentre os demais, tornando-se um lider lógico.
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6. Lógica Fuzzy
Aristóteles estabeleceu um conjunto de regras de sorte a que conclusões pudessem ser tidas
como logicamente aceitáveis e válidas, constituindo assim as bases da lógica clássica,
baseando-se unicamente em premissas e conclusões e valorando-as como verdadeiras ou falsas.
Posteriormente Boole atribuiu o valor 1 (um) para as afirmativas verdadeiras e 0 (zero) para as
falsas, definindo assim a lógica Booleana ou binária. Pois bem, a lógica Fuzzy tem seus alicerces
precisamente em informações que não podem ser tidas como totalmente verdadeiras nem
totalmente falsas. Trata-se de um termo que pode ser compreendido como incerto, vago,
impreciso ou nebuloso.
Na lógica Fuzzy qualquer grandeza pode ser representada pelos chamados termos primários, de
modo que temperatura, velocidade e peso, por exemplo, podem ser perfeitamente definidos
como quente, rápido ou leve. A diferença entre precisão e significado no mundo real pode ser
claramente compreendida em um caso de emergência quando alguém, ao invés de lhe dizer: _
há uma fonte de calor potencialmente perigosa aproximando-se! Você, simplesmente grita: _
Fogo! O real significado é plena e completamente compreendido e reação imediata se dá sem
ao menos que você se detenha um instante para avaliar a questão ou suas opções. Você reage
imediatamente correndo na direção oposta.
Na teoria clássica Booleana, um elemento pertence ou não a um determinado universo. Admitese também a possibilidade de pertencer a dois universos simultaneamente, mas a lógica Fuzzy
admite a possibilidade de esse elemento pertencer parcialmente a dois universos distintos. Por
exemplo, um determinado objeto pode em sendo morno, pertencer simultaneamente, parte
dele, ao universo dos elementos quentes e parte ao universo dos elementos frios [13] – [14]. Ao
adotar tal lógica na análise de deslocamentos de pessoas segundo as premissas da mecânica dos
fluidos, compreende-se com maior clareza a ideia de “fluido pensante” [1].

7. Equação de Bernoulli
O princípio de Bernoulli descreve o comportamento de um fluido movendo-se ao longo de uma
linha corrente e traduz ao dito o princípio da conservação da energia. Originalmente exposto
para a hidrodinâmica e expressa para um fluido ideal, ou seja sem viscosidade e atrito, em
regime de circulação por um conduto fechado, determina que a energia ao longo desse trajeto
mantém-se constante para esse fluido, constituindo-se de energia cinética, ou aquela devida à
velocidade que o fluido possui, a energia potencial gravitacional, ou aquela devido à altitude
em que se encontra o fluido e finalmente à energia de fluxo, que é aquela que um fluido contém
em função de sua própria pressão.
Isso é expresso pela seguinte equação:

onde:

𝜌𝑣 2
+ 𝑝 + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
2

𝑣 = velocidade do fluido na seção considerada;
𝑔 = aceleração da gravidade;
h= altitude em relação a uma cota referencial;
p = pressão ao longo da linha corrente e
ρ = densidade do fluido.
Sempre supondo viscosidade zero (atrito interno inexistente), vazão constante
e fluido incompressível (densidade constante).
Tais propriedades são facilmente demonstradas e observadas em fluxos de água em uma
tubulação e na explicação de aerofólios explicando o efeito de sustentação de aeronaves.
Ocorre que em função da forma e orientação dos perfis aerodinâmicos, a asa é curva em sua
face superior e encontra-se angulada em relação às linhas de corrente de ar que incidem sobre
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seu bordo de ataque. Isso faz com que tais linhas encontram-se mais unidas acima da asa do
que abaixo dela. A velocidade do ar ali é maior e a pressão menor, de forma que a força
resultante de baixo para cima é consideravelmente maior (sustentação).
Contudo não existem fluídos ideais, já que todos eles possuem viscosidade. Assim faz-se
necessário acrescer à equação um parâmetro que leve em consideração esse fator além do
efeito de atrito entre o fluído e seu conduto. Tal parâmetro é comumente denominado como
perda de energia ou perda de carga.
O princípio de Bernoulli pode ser entendido como outra maneira de perceber a lei de
conservação da energia, ou ainda, em uma linha de corrente cada tipo de energia pode crescer
ou reduzir em função da redução ou aumento das outras duas. A equação permite explicar o
efeito Venturi que descreve o porquê de objetos leves por vezes tenderem a sair de um
automóvel em movimento quando as janelas são subitamente abertas. Ocorre que a pressão do
ar do lado de fora é menor em função de seu movimento, quando comparada à pressão do ar
no interior do veículo que encontra-se parado e portanto onde a pressão é necessariamente
maior. É bem certo que o ar externo também entra no veículo objeto dessa experiência mental,
o que não deveria ocorrer, mas isso se dá em virtude de outros fenômenos, como turbulência
e camada limite, não objetos do presente ensaio.

8. Agrupando os Conceitos
Em circunstâncias de emergência e em pânico as pessoas tendem ao comportamento de “efeito
manada” abandonando quase que por completo o ato de parametrizar suas ações segundo suas
próprias competências, salvo se muito e devidamente treinadas, adotando então a opção de
seguir aquele que consideram mais apto a ser o líder em um processo de tentativa de autoinserção em uma zona de conforto, confiando que exista ali também o advento da inteligência
coletiva. Nem sempre é possível fazer-se uma avaliação visual da situação, especialmente em
casos de emergência. Em casos de incêndio, por exemplo, o “colchão de fumaça” formado e
por vezes o aglomerado de pessoas faz com que a percepção visual seja anulada, relegando o
indivíduo a valer-se apenas de sua percepção tátil. Toda ação, via de regra, baseia-se em
conhecimentos sejam eles básicos ou estruturados, simples ou complexos e organizados, mas
intrinsecamente voltados à análise dos fatos, à tradução de situações, à argumentação com
seus pares, à construção de hipóteses, para enfim identificar e enunciar o problema, detectar
falhas de raciocínio, estabelecer prioridades e finalmente negociar e conduzir, se for o caso,
um projeto coletivo.
A lógica Fuzzy mostra-se mais adequada à questão que a lógica Aristotélica ou a Booleana. Todo
o processo da tomada de decisões em situações de estresse, emergência e pânico resulta de
fatores inerentes à condição humana, suas competências, treinamento eventual, Inteligências
de toda ordem o que em última análise torna o processo por demais complexo e dinâmico, com
resultados imprevisíveis. Aproveitando o instinto de arrebanhar-se, tal qual uma linha de
produção de embalagens, as pessoas podem ser induzidas a conduzir-se de modo mais racional,
utilizando-se para isso a concepção arquitetônica com condutos de saída com anteparos
arqueados de modo a acelerar o fluxo e obstáculos estrategicamente dispostos a ordená-lo. Tal
alternativa pode soar excessivamente simplista e na verdade não deixa de sê-lo, na medida em
que avoca à concepção arquitetônica e estrutural uma qualidade extra a adaptar o ambiente
de sorte a permitir ou facilitar um comportamento de massa mais inteligente em recintos
completos e até mesmo mutáveis.
Um estudo que criou um modelo para otimizar o fluxo de pedestres no metrô de cidades
populosas, concluiu que em corredores com paredes retas, as pessoas tendem a se organizar
em filas que se alternam. Elas não se separam por completo em “duas mãos” de tráfego, o que
segundo o modelo matemático sugere, ocorre automaticamente quando as paredes são em
ziguezague. Tal separação acontece quando os pedestres interagem de forma a evitar choques
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com as outras pessoas e com as paredes ao mesmo tempo, figura 3. Isso, contudo, depende de
algumas premissas, como manter-se uma velocidade mediana de deslocamento [15].

Figura 3: Ilustração de simulação de deslocamento [15].

9. Considerações Finais
Conclui-se que abordar o problema da condução de multidões em situações de emergência à
saída mais próxima de maneira eficaz e mantendo sua salvaguarda, é, não somente premente
em edificações como potencialmente interessante, uma vez que incorpora toda uma gama de
fatores que podem facilitar o direcionamento correto e seguro dessas pessoas que se encontram
claramente em um estado onde suas faculdades mentais mostram-se prejudicadas devido ao
alto nível de estresse envolvido. Os estudos teóricos sobre fluxo de multidões ainda não
incorporaram a variável pânico nem tampouco a questão de condução e aceleração de pessoas
visando desocupar um recinto em estado de emergência. Acelerar e organizar tal fluxo pode
ser objeto de estudo de sorte a configurar a concepção arquitetônica de modo a reagir segundo
as premissas da mecânica dos fluídos e mais, segundo o princípio de Bernoulli.
Na década de 1960 a Força Aérea Americana (USAAF) estabeleceu um princípio de projeto de
suas aeronaves que foi popularmente definido à época como princípio K.I.S.S. (Keep it simple
stupid), ou pelo ato de manter as coisas tão simples ao nível que pudessem ser mais facilmente
entendidas, reparadas e reproduzidas em escala. Não se trata de entender a proposta como
ufanista, ou seja, dotada de um otimismo vaidoso, mas também não merece a descrença
absoluta (niilismo) ou tampouco a expressão máxima da razão mínima. Os seres humanos são
uma espécie única e mais parecidos entre si do que imaginam. A despeito de todos acharem-se
exclusivos, são os humanos mais iguais do que supõe e isso inclui suas reações, especialmente
por serem uma espécie moral e, portanto, sujeita a, sob estresse, suscetível à sugestão por
pressão social.
Einstein definia loucura como fazer a mesma coisa, repetidas vezes, esperando resultados
diferentes.
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Abstract
The number of cases of ﬁres is increasing around the world, and most of them end up in irreversible death and destruction.
This article aims to demonstrate the importance of good management of ﬁre risk and the diﬀerence this study is the
protection of buildings, especially the cultural buildings. The professional who carries out such research must, above all, be a
good researcher and observer, since it must answer questions as proposed by Fitzgerald model. Due to construction
techniques and materials used in the construction of cultural heritage, such buildings have an increased risk of ﬁre.
Therefore require strict management of ﬁre risk, as well as being considered a source of history to the society in which the
houses, most of these buildings have become museums or cultural centers, which house works of art of immeasurable
cultural value. Thus, a ﬁre would be fatal to such a memory, as exempliﬁed in this paper on the table, some cases have
caused great loss to the cultural heritage of Brazil and the main cause is the lack of preventive measures. As an example of
the application of management of ﬁre risk before it occurs, the article presents the Teatro Piccini. This building underwent a
renovation that aimed to restore and implement a management system to avoid ﬁre, shortly after the occurrence of a ﬁre in
another theater in the country. What made the safest and most modern theater.
Resumo
The number of cases of ﬁres is increasing around the world, and most of them end up in irreversible death and destruction.
This article aims to demonstrate the importance of good management of ﬁre risk and the diﬀerence this study is the
protection of buildings, especially the cultural buildings. The professional who carries out such research must, above all, be a
good researcher and observer, since it must answer questions as proposed by Fitzgerald model. Due to construction
techniques and materials used in the construction of cultural heritage, such buildings have an increased risk of ﬁre.
Therefore require strict management of ﬁre risk, as well as being considered a source of history to the society in which the
houses, most of these buildings have become museums or cultural centers, which house works of art of immeasurable
cultural value. Thus, a ﬁre would be fatal to such a memory, as exempliﬁed in this paper on the table, some cases have
caused great loss to the cultural heritage of Brazil and the main cause is the lack of preventive measures. As an example of
the application of management of ﬁre risk before it occurs, the article presents the Teatro Piccini. This building underwent a
renovation that aimed to restore and implement a management system to avoid ﬁre, shortly after the occurrence of a ﬁre in
another theater in the country. What made the safest and most modern theater.
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1.Introdução
Normalmente ao abordamos a temática do gerenciamento de risco de incêndio muito se fala
sobre os cálculos necessários para a previsão de risco de ignição e propagação do fogo no
local. Mas fazer um estudo de gerenciamento de risco é um processo que envolve outras
etapas e um estudo detalhado do ambiente onde a edificação está inserida. Apesar de ampla,
a legislação não consegue abordar todos os possíveis problemas para uma edificação, até
porque
cada
construção
é
única
e
terá
características
específicas
[5].
Apesar da recorrente ocorrência de incêndios em todo o mundo, os esforços para estudar
formas de prevenção e eficiência ao combate ainda são recentes. Esse novo foco de pesquisas
surgiu para diminuir os prejuízos causados por incêndio no patrimônio, pois alguns danos são
irreversíveis. Para melhor compreensão do estudo sobre gerenciamento de risco de incêndio é
importante o entendimento dos conceitos abaixo:


Perigo de incêndio é a fonte ou situação com potencial para provocar seu início e
desenvolvimento [4].



Risco de incêndio é a probabilidade para que o incêndio ocorra, e uma vez iniciado, se
desenvolva. Embora tenha uma natureza probabilística, esta não apresenta um valor
preciso, e por isso, não é pura, e sim, intuitiva [4].

Realizada a distinção destes conceitos, podemos iniciar a discussão sobre a importância do
gerenciamento de risco em edificações, já que é através dessa análise que podemos
identificar quais as medidas de prevenção e proteção devem ser tomadas, e, no caso da
ocorrência do incêndio, quais os melhores métodos de combate e meios de escapes, para
cada caso individualmente. A base dessa análise é constituída por três questionamentos: o
que pode dar errado, como pode dar errado e quais as consequências [1].
Deve ser feito o estudo de gerenciamento de risco para edificação pois, se o projeto
contemplar apenas as normas previstas nas legislações vigentes, o que torna rápido sua
execução já que as leis são prescritivas, ele deixará de prever a proteção para situações
novas, devido ao fato de que a legislação brasileira é, em sua maior parte, prescritiva [5].

2.O Gerenciamento de Risco e suas Etapas
A implantação do programa de gerenciamento deve envolver diferentes tipos de informações,
dentre elas é considerado fundamental se perguntar: o que está em risco, o que é essencial
de se proteger no processo e o que é aceitável. Abaixo segue um diagrama (fig. 1) com as
etapas do estudo de risco para um projeto [4].
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Figura 1 – Modelo de gerenciamento de riscos baseado no desempenho: Modelo de Fitzgerald
Fonte: Gerenciamento de Riscos de Incêndios, 2006.

A primeira fase do processo constitui em entender o problema e identificar seu sistema, ou
seja, estudar a edificação e o meio ambiente onde ela se encontra, seu entorno, seus
acessos, quais os fatores que podem afeta-la. Desta forma, será possível a compreensão dos
riscos que compõem a edificação e o sistema onde ela está inserida e seu uso. Após esse
levantamento será possível avaliar o desempenho, através de diversos métodos de cálculo dos
riscos de incêndio, sendo o mais utilizado o método de Gretener. Com o levantamento de
todos esses dados será realizado a caracterização do risco [5].
Nessa primeira etapa, através de cálculos, busca-se conhecer qual a carga de incêndio
prevista, que é caracterizada por ser a soma das energias caloríficas possíveis de serem
liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis em um espaço,
inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, pisos e tetos. Este cálculo permite
classificar o risco como: leve - carga de incêndio ideal menor de 60kg/m² (fig.2); média carga de incêndio ideal entre 60 a 120 kg/m² (fig. 3); e elevado - carga de incêndio ideal
maior do que 120 kg/m² (fig. 4) [5].
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Figura 2 – Incêndio de risco leve em um edifício do bairro Floresta em Belo Horizonte, ocorrido no dia 31/05/2016.
Fonte: G1 Globo Minas

Figura 3 – Incêndio de risco médio ocorrido no anexo do Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, no dia 04/05/2016.
Fonte: Site Jornal Estado de Minas Gerais

Figura 4 – Incêndio de risco elevado ocorrido em um posto de combustível localizado no centro de Sabará, ocorrido no
dia 18/08/2016.
Fonte: Site Jornal Estado de Minas Gerais

Na segunda fase serão utilizados os dados coletados na primeira com o objetivo de estruturar
um programa para gerenciamento de risco que contemple processos contínuos para avaliar a
prevenção, planejar estratégias para casos de emergência e para melhor análise de decisões,
definindo as melhores soluções para cada problema em particular. Essa solução de problemas
deverá conter métodos e modelos para evitar que ocorra ignição, a distribuição das cargas
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inflamáveis, evitando acumulo em um único ponto do edifício e menor dano a estrutura em
caso de incêndio [4].
Devido a todas essas peculiaridades, cada edificação precisa de um gerenciamento de risco
próprio feito especificamente para ela, pois o risco em cada uma é diferente. Sendo assim,
cada um precisará de um tipo de investimento e, em alguns casos, treinamentos para os
ocupantes pois, apesar de ampla a legislação, por ser prescritiva, pode deixar a desejar em
alguns casos e exigir em excesso em outros [2].

3.A Importância da Gestão do Risco de Incêndio em Patrimônios Culturais
As edificações culturais estão mais suscetíveis a ocorrência de incêndios devidos as suas
características construtivas e os prejuízos, nestes casos, vão além do material e da
possibilidade da perda de vidas, ocorrendo também uma perda cultural, pois nem todo
arquivo ou edificação pode ser recuperado. Por isso a importância do gerenciamento
buscando a prevenção e proteção da ocorrência [3].
Essa facilidade para incêndios existe devido em parte aos materiais que eram usados à época
das construções, principalmente o uso de madeira não estrutural e do adobe. Outros fatores
que interferem na facilidade da propagação do fogo é a sua localização. No geral, elas estão
muito próximas umas das outras (fig. 5) e as vias de acesso são limitadas devido a sua largura
(fig. 6), dificultando o acesso do corpo de bombeiros [3].

Figura 5 – Vista da cidade de Ouro Preto – M.G.
Fonte: Site Arquitetura Brasileira

Figura 6 – Rua da cidade de Ouro Preto
Fonte: Site Arquitetura Brasileira
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A seguir é apresentada a Tabela 1, onde estão listados alguns incêndios que causaram grande
perda no patrimônio cultural. Em alguns casos, não foi possível a sua recuperação.

Tabela 1- Sintese de incêndios relevantes em edificações históricas brasileiras [3]

Importantes Incêndios no Brasil
Data do
Incêndio

Edificação/
Local

20/01/1999

Igreja de
Nossa
Senhora do
Carmo,
Mariana/MG

14/04/2003

19/08/2005

Importância
Histórica/
Cultural

Origens e Causas

Danos e perdas

Edificação/
Acervo.
Construída em
1784,
era um
exemplar da
arquitetura
colonial.

Descuido no processo de
restauração. Centelha
originada de forma
imprudente por um jato de
querosene sobre uma
lâmpada, na etapa da
imunização das estruturas
de madeira de cobertura.
Rápida propagação do fogo
pela presença do material
inflamável. Demora no
atendimento da ocorrência.
Inexistência de posto de
bombeiro na cidade,
recorrendo a cidade de Ouro
Preto.

Destruição de
todo o telhado,
( perdendo
também a
pintura barroca
do forro), de
dois altares
laterais,nave
mãe e parte do
piso de madeira.
Danos nas
imagens dos
altares e
mobiliário da
nave.

Hotel Pilão,
Ouro
Preto/MG

Edificação construída entre
os sécs. XVIII e
XIX. Faz parte
de um conjunto
arquitetônico
colonial e
formador de
uma paisagem

Laudo: Vazamento de gás,
mas a suposições de
problemas nas instalações
elétricas ou incêndio
criminoso. Equipamentos de
combate obsoletos. Sistema
de hidrantes da cidade foi
insuficiente para o controle
do incêndio. Corpo de
Bombeiros de outras cidades
e caminhões pipas foram
acionados para ajudar.

Destruição de
toda a
edificação,
sobrando
apenas os
resquícios das
fundações de
1812,
descobertas por
arqueólogos.

Mercado
Publico de
Florianópolis
/ SC

EdificaçãoConstruída em
1898. De
arquitetura
eclética,
importante
símbolo da
identidade
cultural da
cidade, espaço
de convívio,
local de
encontro e
comércio de
produtos

Combustão de óleo
saturado em fritadeira
elétrica e a propagação do
fogo alcançando três
botijões de gás(GLP),
estendendo o fogo para toda
a ala.

Destruição das
68 lojas
pertencentes a
ala norte.
Permanência das
paredes
externas.

Intervenções no
bem após o
incêndio.
Definições
Restauração e
reconstrução das
partes
destruídas,
substituição dos
caibros armados
de madeira
(original) por
estruturas
metálicas.
Recuperação dos
pisos. Os Altares
foram refeitos.

Reconstrução da
edificação.
Fachada idêntica
à destruída.
Novos usos e
materiais no
interior da
edificação.
Exaltação das
únicas partes
remanescentes.
Identificação das
falhas na SCI,
criação do
Movimento
Chama - de
consciência e
prevenção
contra incêndio
.
Reconstrução.
Adaptações.
Intervenções
voltadas a
segurança:
substituição da
antiga estrutura
de madeira por
uma de aço.
Instalações de
chuveiros
(sprinklers) nos
depósitos das
lojas, sistema de
alarme,
hidrantes e
sinalização das
saídas do local
.
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Importantes Incêndios no Brasil (Continuação
Data do
Incêndio

Edificação/
Local

Importância
Histórica/
Cultural

Origens e Causas

Danos e perda

15/05/2010

Prédio do
Butantan,
São Paulo/
SP

Acervo - Centro
de Pesquisas
Biomédicas Responsável
pelas pesquisas
de soros e
vacinas. Acervos
coletados por
mais de 100
anos

Superaquecimento do
depósito causado por
aquecedores inadequados e
a presença de materiais
inflamáveis e combustíveis
no local. Negligência e
Imprudência. Inexistência
de alvará, de brigada de
incêndio, extintores,
hidrantes.

Destruição de
um dos
principais
acervos de
cobras, aranhas
e escorpiões de
pesquisa do
mundo. 450 mil
espécies
queimadas.

21/12/2015

Estação da
Luz - Parte
em que está
localizado o
Museu
Nacional da
Língua
Portuguesa.
Sâo Paulo/
SP

Construída em
1901 aos moldes
da arquitetura
inglesa.
Edificação
símbolo do
crescimento de
São Paulo,
sendo uma
importante via
de escoamento
do café e posto
de passageiros Tombada nas
três esferas:
municipal,estad
ual e federal

Provável curto circuito
provocado durante a troca
de luminárias. Próximo a
essas luminárias materiais
de fácil propagação de
chama. Não foi possível ter
acesso ao laudo conclusivo.

Destruição da
cobertura e
parte do
primeiro andar (
local onde
começou o
incêndio).
Perdas
arquitetônicas e
históricas.
Acervo - por ser
virtual não foi
prejudicado.

Intervenções no
bem após o
incêndio.
Definições
Acervo não
recuperado.
Nova edificação
mais moderna e
segura.
Setorização das
atividades
(compartimentaç
ão), escoamento
e isolamento de
produtos
inflamáveis em
uma caixa
externa
subterrânea.
Sistema de
eliminação de
fogo por meio de
gás (FM200).
Intervenções
para a garantia
da estabilidade
estrutural do
prédio e para a
normalização do
funcionamento
da estação da
Luz (área não
afetada). Em
andamento,
projeto de
restauro e
recuperação da
estação da Luz e
do Museu
Nacional da
Língua
Portuguesa

Ao se analisar a Tabela 1, é possível verificar que existe uma reincidência do fator humano
como causa do incêndio, assim como a falta de medidas preventivas, e a péssimas condições
em que precisa funcionar o socorro pelo corpo de bombeiros. É possível avaliar também que
intervenções foram feitas após os incidentes para evitar novas ocorrências, uma análise
prévia de gestão de risco de incêndios poderia ter evitado ou diminuído a extensão causada
pelos danos [5].

4.O Caso do Teatro Piccini
O Teatro Piccini (fig. 7 e 8) está localizado em Bari, na Itália. Projetado pelo arquiteto
Antonio Niccolini, foi construído em 1854, sendo o teatro mais antigo da cidade. Em 1991
após o incêndio no Teatro Petruzzelli, o Teatro de Piccini passou por uma reforma que tinha
como objetivo restaurar a edificação implantando um sistema de gerenciamento para evitar
incêndios [5].
Durante este projeto foram identificados os seguintes problemas que poderiam gerar o início
ou propagação do fogo: elevada carga de incêndio; grande quantidade de elementos
combustíveis em pisos, paredes, divisórias, palcos e forros de madeira, cortinas, poltronas e
tecidos; cobertura com estrutura treliçada em madeira. Para solucionar essas questões foi
feita a compartimentação e separação das áreas com o uso de cortina corta-fogo entre palco
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e platéia, por exemplo, e implantação de chuveiros automáticos, conseguindo assim reduzir a
carga de incêndio especifica e da propagação de incêndio [5].

Figura 7 – Teatro Piccini
Fonte: A Segurança Contra Incêndio em Edificações Históricas

Figura 8 – Interior do Teatro Piccini
Fonte: A Segurança Contra Incêndio em Edificações Históricas

Com a reforma, a edificação passou a ter novos usos e, por isso, a quantidade de visitantes
aumentou. Desta forma, as rotas de saída e circulações verticais existentes passaram a ser
insuficientes. Para resolver este caso foram inseridas três novas escadas, possibilitando a
redistribuição do fluxo de pessoas, e um controle da população ocupante do espaço. A escada
foi executada de maneira a causar a menor intervenção possível no patrimônio, sendo
metálica e com possibilidade de ser retirada [5].
Verificou-se a falha da percepção do incêndio em estágio inicial em alguns pontos da
edificação e de alimentação do sistema de combate. Como resposta a essas questões foram
implantadas duas cisternas integradas e dois tipos de detectores para fumaça, visando cobrir
todas as áreas. Em complemento foram instaladas três centrais de monitoramento em locais
estratégicos, sendo um de vigilância 24 horas, conseguindo assim detecção precoce e menores
danos, e rapidez na ação de resposta a qualquer ocorrência [5].
Esses são exemplos de algumas das medidas tomadas, que obtiveram como resultado final a
garantia de resistência mínima ao colapso da edificação diante do fogo, possibilitando a
retirada da população de maneira segura e rápida e o acesso do corpo de bombeiros ao prédio
[5].
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5.Conclusão
O desenvolvimento de estudos de gestão de risco contra incêndios é uma importante
ferramenta para evitar grandes perdas, não somente financeiras, mas, também culturais. Os
patrimônios culturais abrigam histórias e marcas da sociedade insubstituíveis, assim em caso
de grandes incêndios nem sempre é possível recuperar tudo que foi destruído pelo fogo.
A preocupação com a conservação dos patrimônios culturais é uma idéia que está cada vez
mais presente na sociedade, desta forma as pesquisas de gerenciamento de risco de incêndio
estão intimamente ligadas à esta conservação, já que previne uma das ações mais
danificadoras de um patrimônio – o incêndio.
O uso das técnicas adequadas e constantes, evita o acionamento de um incêndio e,
consequentemente, a destruição da construção e do que ela abriga. Desta forma, com a
gestão de risco de incêndio, também se evita gastos maiores e dispendiosos, como em uma
restauração ou reconstrução.
Ao se investir na prevenção, está se investindo na proteção da vida, pois mesmo em caso de
incêndios, será mais correto e ágil o combate realizado, assim como na preservação da
história, pois se evitará, no caso de patrimônios protegidos, que o fogo cause maiores danos
aos seus acervos.
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Abstract
Este trabalho apresenta as principais características dos incêndios ﬂorestais no Brasil, suas principais causas e aspectos que
os diferenciam dos incêndios em outras regiões do mundo. Para tanto, apresenta as principais deﬁnições, tipos e formas de
combate a incêndios ﬂorestais, as estratégias e fases de combate ao fogo, as partes de uma área tomada por um incêndio
ﬂorestal, seu comportamento e danos por ele causados. Apresenta os ciclos naturais de estiagem e chuvas no território
brasileiro, as alterações e as consequências provocadas por estes ciclos. Por ﬁm, são apresentados os principais desaﬁos
dos incêndios ﬂorestais no Brasil.
Resumo
This paper presents the main characteristics of forest ﬁres in Brazil, its main causes and aspects that distinguish them from
ﬁres in other regions of the world. To do so, it presents the main deﬁnitions, types and forms of forest ﬁreﬁghting, the
strategies and phases of ﬁreﬁghting, the parts of an area taken by a forest ﬁre, its behavior and damages caused by it. It
presents the natural cycles of drought and rainfall in the Brazilian territory, the changes and the consequences caused by
these cycles. Finally, the main challenges of forest ﬁres in Brazil are presented.
Keywords
Incêndio; Florestal; Desaﬁos; Queimadas; Queimadas
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Desafios dos Incêndios Florestais no Brasil
Introdução
Em julho deste ano, o incêndio florestal ocorrido em Pedrogão Grande, um dos mais graves do
mundo, com pelo menos 62 mortos e 62 feridos [1], fez lembrar a todos os possíveis impactos
devastadores que esse tipo de sinistro pode causar. O incêndio florestal afeta tanto as pessoas
que moram nos locais da ocorrência, com mortes e sequelas muitas vezes irreversíveis, quanto
o meio ambiente, uma vez que o fogo pode exterminar espécies animais e vegetais, afetar o
solo e provocar impactos na safra do ano da ocorrência e, até mesmo, nos anos subsequentes.
Incêndios ocorridos no mundo demonstram a fragilidade e a intensidade que esses acidentes
ocorrem. Lista-se, a seguir, alguns exemplos mais impactantes.
Em outubro de 1871 ocorreu, provavelmente, o incêndio florestal com o maior número de
vítimas fatais dos Estados Unidos, em Wisconsin. O fogo destruiu, em algumas horas, uma
localidade com cerca de 1.700 habitantes, causou a morte de 800 a 1.200 pessoas, além de
outras 16 vilas, compreendendo uma área de 500.000 hectares. [1]
Já em agosto de 1949, em Landes (região da Aquitânia), França, um incêndio levou a óbito 82
pessoas que combatiam o fogo. As vítimas — bombeiros, voluntários e 23 militares do 33.º
regimento de artilharia de Châtellerault — foram apanhados por uma “nuvem de fogo” causada
por uma mudança súbita na direção e intensidade dos ventos. [1]
Em maio de 1987, na China, o mais grave incêndio florestal da história recente do país causou
pelo menos 119 mortos, além de 102 feridos e 51.000 desalojados. [1]
Em agosto de 2007, no Peloponeso e na ilha de Eubia, Grécia, 77 pessoas morreram em incêndios
florestais sem precedentes, que destruíram 250.000 hectares. Foram os incêndios mais graves
ocorridos na Grécia em sua história recente. [1]
De 7 a 11 de fevereiro de 2009, na Austrália, pelo menos 173 pessoas morreram em incêndios
no sudeste do país, nomeadamente no Estado de Victoria, onde cidades inteiras e mais de 2.000
casas foram destruídas. O fogo durou várias semanas, tendo sido contido por milhares de
bombeiros e voluntários. Foi um dos piores incêndios no país. [1]
Entre final de julho e agosto de 2010, durante uma onda de calor e seca sem precedentes,
cerca de sessenta pessoas morreram na Rússia em incêndios que devastaram mais de um milhão
de hectares de floresta e pântanos, queimando aldeias inteiras na zona ocidental do país. [1]
No Brasil, o incêndio florestal é conhecido, em sua maior parte, pelo lado criminoso e
negligente. Isso pode ser verificado devido ao fato de que mais de 90% dos focos de incêndios
florestais são provocados por: fogo em lixos nos quintais de casas, fogos de artifício próximos a
locais de vegetação seca, fogueiras de acampamentos extintas de maneira incorreta ou
incompleta, por desmatamento ilegal ou para a criação de áreas de pasto para gado, e para
limpeza do terreno - neste último caso, influenciado por uma cultura de desconhecimento das
formas corretas de manejo da terra. [2]
Outro fato importante é que, apesar de ocorrências anuais de incêndio, estes não provocam
tantas vítimas pelo fato de que tais sinistros ocorrem, em sua maioria, em áreas de preservação
ambiental, locais estes com ocupação humana muito restrita, o que pode, em alguns casos,
explicar o caráter criminoso dos incêndios, pois muitas dessas regiões sofrem pressões devido
a ocupações irregulares provocadas pela especulação imobiliária ou para uso agropecuário
ilegal.
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Portanto, este trabalho, fundamentado em uma pesquisa bibliográfica em artigos, periódicos,
material de treinamento de brigadas de incêndio florestal, entre outros documentos, busca
contribuir na investigação deste tipo de sinistro no sentido de evitar ou, em caso de ocorrência,
minimizar, os danos por ele causados, apresentando, ainda, algumas formas de combate a esse
tipo de desastre.
Por se tratar de um primeiro passo relativo ao maior entendimento e aprofundamento do
assunto, espera-se, com a continuidade deste estudo, sensibilizar, informar e mobilizar a
comunidade para instituir uma cultura de prevenção de incêndio florestal, subsidiando uma
possível reestruturação nas metodologias, processos e ferramentas de prevenção, seja em
normas, órgão fiscalizadores, na academia ou em outras intituições.

Conceitos
Incêndio florestal: é todo fogo sem controle que incide em qualquer forma de vegetação,
podendo tanto ser provocado pelo homem (intencional ou negligência) ou por causa natural
(raios).
Queimada controlada: é uma prática agrícola ou florestal em que o fogo é utilizado de forma
racional, isto é, com o controle de sua intensidade e limitado a uma área pré-determinada,
atuando como um fator de produção. Há a possibilidade, inclusive, de ser utilizado no manejo
de unidades de conservação para se evitar o acumulo de combustível, evitando assim a
ocorrência de incêndios com comportamento violento e de difícil controle. [3]
Ignição espontânea: incêndios provocados por motivos de ordem natural, tais como raios,
vidros deixados nas matas, cabos de energia arrebentados e energizados.
Propagação do fogo: o calor pode se propagar pelo ar ou pelo contato entre os combustíveis e
as chamas. Independente de sua intensidade. Essa transferência de calor, em incêndios
florestais, ocorre através de quatro processos, quase sempre combinados: irradiação, que é a
expansão do calor em todas as direções; condução, que é a expansão do calor através da
contato; convecção, sendo este o deslocamento do ar quente para cima; e fagulhas, lançada
de partes incandescentes. [4]
Aceiro: é uma abertura na vegetação, utilizando material combustível, que atua como barreira
para retardar ou impedir o progresso de incêndio florestal. [5]

Tipos de incêndios florestais
Os incêndios florestais são categorizados em três tipos distintos:
Incêndios subterrâneos: acontecem abaixo da superfície e têm como combustível raízes, turfa
e outros materiais que se encontram no subsolo. São de difícil detecção e combate, pois não
têm as chamas visíveis;
Incêndios superficiais: ocorrem acima do solo em vegetação arbustiva e nas gramíneas. Se
alastram com rapidez, mas são de extinção relativamente fácil;
Incêndios aéreos: acontecem nas copas das árvores. Geram grandes quantidades de calor e são
de difícil combate.

Extinção de incêndios florestais
A extinção dos incêndios são o contraponto dos elementos necessários à existência do fogo, e
podem ser categorizados por três métodos:
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Abafamento: é a retirada do comburente - o fogo é extinto por sufocamento;
Resfriamento: retirada do calor;
Retirada de combustível: nesse método ocorre a retirada do combustível através da confecção
de aceiros.

Estratégia de combate
Cada situação exige o uso de determinada estratégia, que é definida pelos brigadistas mais
experientes durante o planejamento da ação. Podem ser divididos em três métodos:
Método Direto: combinando resfriamento e abafamento, é utilizado quando a intensidade do
calor permite a aproximação dos brigadistas;
Método Indireto: usado quando a intensidade das chamas não permite a aproximação dos
combatentes. Nele são utilizadas barreiras (aceiros) para deter o avanço das chamas.
Método Paralelo: combinação simultânea dos métodos direto e indireto. [4]

Fases de combate
No Brasil, o combate aos incêndios florestal é determinado por várias fases, sendo essas:
detecção do foco de calor; verificação/confirmação do foco de incêndio; mobilização das
equipes de combate; combate; solicitação de reforços ou equipamento, se necessário; rescaldo;
extinção: monitoramento; avaliação dos danos causados; e encaminhamento para providências
cabíveis.

Caracteristicas da coluna da fumaça
A fumaça é um conjunto de gases, vapor de água, materiais particulados finos e resíduos da
combustão que ascendem na área ardente. A cor e a forma são indicativos das caracteristicas
do local afetado pelo incêndio e do comportamenteo do fogo e dependem da intensidade
calórica do incendio, a superficie da área ardente, a qualidade dos combustiveis e a
estabilidade atmosferica.
Tais fumaças possuem as seguintes: branca, que é devido ao volume de vapor d’água, sendo
esta ocasionadoa por material combustivel fino, com pouco material lenhoso e alto teor de
umidade; já a fumaça cinza, mais escura, é decorrente de material combustivel mais seco e
que possui maior quantidade de material lenhoso. [3]

Partes de um incêndio florestal
É de fundamental importancia o conhecimento das partes do incêndio florestal na estratégia
de seu combate, evitando, assim, exposição à situações de risco.

Frente / cabeça: parte com maior intensidade de calor e que se desenvolve com maior
velocidade. É onde deve-se concentrar esforços sempre que possivel, pois é nesta parte que há
a sua maior expanção;
Flancos ou bordos direito e esquerdo: são determinados de acordo com o sentido de avanço
da frente do incendio;
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Retaguarda: é a parte posterior, contrária à frente do fogo, sendo a parte onde o incêndio
normalmente se espalha com menos intensidade;
Perímetro: é o tamanho total do incêndio, compreendendo a soma linear de suas bordas. É
medido em metros ou em quilômetros;
Bolsas: áreas não queimadas que tendem a ser rapidamente consumidads pelas chamas. Não
deve haver a atuação de brigadistas nessas partes;
Foco secundário: surge pela emissão das fagulhas e podem estar relativamente distantes da
linha de fogo, sendo perigosos para as equipes de combate pois podem cercar os brigadistas;
Área: é medida em metro quadrado, quilômetro quadrado ou hectare, correspondendo à soma
de todo o espaço atingido pelo fogo;
Ilhas: áreas não queimadas dentro da área do incêndio e podem ser perigosas, pois são passiveis
de queima, alem de refúgio da fauna. [3]

Comportamento do fogo em incêndios florestais
Os incêndios florestais se desenvolvem à medida que os elementos responsáveis por seu
comportamento variam. São três conjuntos de fatores que atuam conjuntamente e que são
determinantes em qualquer situação de combate: clima, topografia e vegetação.
Os fatores determinantes que o clima pode influenciar no combate a incêndios são:
temperatura, umidade relativa do ar, ventos e precipitações atmosféricas. Já a topografia
influencia devido a: exposição solar da área, o grau de inclinação do terreno, a posição do fogo,
as barreiras naturais (pedras, desfiladeiros etc) e elevação da região. Por último, a vegetação
influencia o combate ao sinistro deviso à umidade, a continuidade (sem distanciamento que
permita o aceiro natural), volume (densidade) e tamanho (porte das espécies vegetais).

Os incêndios e seus danos
Além de consumir elevados recursos financeiros, as ações de combate são custeadas, na maior
parte, por recursos públicos. Entretanto, no Brasil, investimentos privados também tem sido
aportados cada vez mais devido ao interesse das empresas em vincularem sua marca á
sustentabilidade e preservação ambiental. Além do prejuízo econômico, os incêndios ainda
podem produzir efeitos severos no meio ambiente e, consequentemente, ao ser humano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução de espécies da fauna e da flora, especialmente as endêmicas;
Alterações nas características físicas, químicas e biológicas dos solos;
Lançamento de milhares de toneladas de gases tóxicos na atmosfera, inclusive gases
que contribuem para o aumento do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO²);
Alterações profundas em biomas, especialmente nos mais sensíveis ao fogo;
Aumento de alergias respiratórias;
Redução da permeabilidade dos solos e matas, com redução da absorção de água pelos
lençóis freáticos;
Problemas decorrentes da inalação de fumaça, como a carboxihemoglobina;
Perda de patrimônio material (casas, veículos, plantações diversas) com consequências
econômicas;
Interrupção no fornecimento de energia com danos consideráveis aos sistemas de
transmissão, com a decorrência de diversos problemas advindos da falta de energia
elétrica;
Aumento do risco de acidentes em rodovias pela perda da visibilidade ocasionada por
fumaça;

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

26

•

Migração massiva de fauna, com alterações profundas na disponibilidade de alimentos

Os incêndios florestais no Brasil
No Brasil, a incidência de incêndios florestais vem aumentando em função das alterações dos
regimes de chuvas que se iniciam tardiamente, além de outros fatores como desmatamento e
incêndios criminosos, agravando assim sua intensidade e quantidade.
As ocorrências de incêndios florestais naturais moldaram a paisagem atual por meio de
ocorrências em épocas adequadas. Ou seja, através do fogo, há a renovação da vegetação com
a adaptação dos biomas, Figura 1.

ESTIAGEM

VEGETAÇÃO
SECA

REBROTA
AMBIENTE
SAUDÁVEL

ESTAÇÃO
CHUVOSA

FOGO
NATURAL

Figura 1 – ciclo natural do meio ambiente brasileiro

Entretanto, ao se romper o ciclo natural de períodos de chuva e estiagem, os incêndios ganham
intensidade em dias mais quentes e com umidade do ar mais baixa. Mesmo espécies que se
adaptaram ao fogo não suportam temperaturas elevadas em consequência do cruzamento de
múltiplos fatores favoráveis à ocorrência do fogo, Figura 2.

ESTIAGEM

REBROTA
PARCIAL

VEGETAÇÃO
SECA
AMBIENTE
FRAGILIZADOO

FOGO
ANTRÓPICO
(antes do
retorno das
chuvas)

CHUVA

Figura 2 – ciclo alterado do meio ambiente brasileiro

Quando naturais, os incêndios florestais se concentram nas estações secas - inverno no
hemisfério sul e verão no hemisfério norte – e estão intimamente ligados à baixa umidade
relativa do ar (< 30%) e à temperatura elevada do ambiente (> 30°C).

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

27

A Figura 3 apresenta o ciclo provocado pelo manejo inadequado dos recursos naturais no Brasil,
provocado pelo desmatamento incontrolado e pelas alterações climáticas, fragilizando o
ecossistema e provocando o aumento da quantidade e intensidade dos incêndios, impactando
ainda mais as perdas ambientais.

incêndios
florestais

desmatamentos

combustíveis mais
susceptíveis

aumento de
temperatura

má distribuição
das chuvas

Figura 3 – ciclo de incêndios em função do desmatamento

A Figura 4 apresenta o mapa com os dados relativos aos riscos de incêndio em função da
umidade relativa do ar, gerados em 18/08/2017, sendo verde o risco mínimo de incêndio e
vermelho os locais com menor risco de incidência deste tipo de sinistro. [6]

Figura 4 – risco de incêndios no Brasil [6]
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Na Figura 5 é apresentado o gráfico de focos de incêndios florestais acumulados por estado
brasileiro no ano de 2017 até o mês de julho do referido ano.

Figura 5 – focos acumulados por estado, no Brasil, em 2017 [6]

Já a Figura 6 apresenta os valores comparativos relativos ao número de focos de incêndio entre
os países da América do Sul, sendo o Brasil o país com o maior número de queimadas até o mês
de Julho de 2017. [6]

Figura 6 – comparação do número de focos de incêndios florestais na América do Sul em 2017 [5]
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A Figura 7 apresenta os valores comparativos relativos ao número de focos de incêndio por
bioma brasileiro em 2017. [6]

Figura 7 –focos de incêndios florestais por bioma brasileiro em 2017 [6]

Considerações finais
Como mencionado anteriormente, os incêndios florestais no Brasil não provocam tantas vítimas
quanto às ocorridas na Europa, Estados Unidos e Austrália, apesar de sua sazonalidade. Isso se
deve ao fato que tais incêndios faziam parte do ciclo natural de renovação dos biomas.
Entretanto, devido as alterações climáticas, o período de chuvas foi alterado e o da estiagem,
prolongado, provocando desastres ambientais mais severos, impactando, de forma às vezes
definitivas, as áreas de preservação ambiental.
Aliados a esse fator, incêndios criminosos aumentam ainda mais a ocorrência e a intensidade
dos incêndio. Portanto, faz-se necessário o investimento das autoridades e sociedade na
prevenção de tais sinistros por meio da educação ambiental e, quando da deflagração do
incêndio, do treinamento de brigadistas, Bombeiros Militares e voluntários, para que estes
possam contar com equipamentos e infraestrutura adequados ao correto e seguro combate aos
focos de incêndio.
Soma-se a isso a necessidade de investimentos em pesquisas nesta área, sempre com o objetivo
de aumentar a segurança daqueles que se envolvem, direta ou indiretamente, na prevenção e
combate ao incêndio, além de técnicas mais eficientes e adequadas para evitar ou minimizar
os impactos que tal situação possa causar no meio ambiente e nas comunidades próximas às
ocorrências.
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Abstract
This paper presents the concept behind the development of a cloud based system used for monitoring and control of a
hybrid photovoltaic-thermal solar collector (PVT). A PVT is a device used for combined production of electricity and heat. To
fully optimize its operation a large amount of data needs to be read and processed, and the new low cost embedded
electronic systems and cloud services (using software and hardware of open-source type) are interesting tools with
widespread use, allowing for the implementation of solutions based on the new paradigm of the Internet of Things (IoT). This
work is part of a bigger project based on the use of the solar energy to build a trigeneration system using, besides the PVT,
an adsorption machine.
Keywords
Cloud; embedded electronics; hybrid PV/T solar collector; arduino

33

Development of a Test Rig for PVT Monitoring
Using Cloud Services

1 Introduction
Renewable energies are consolidating as the solution for production of energy in a sustainable
and environmental friendly way. Among them, solar based systems have the highest potential.
Solar radiation can be used directly to produce hot water through thermal collectors and
electricity using photovoltaic panels (PV), but unfortunately the conversion efficiency of PV is
low. Besides that, being electronic components, they are negatively affected by high
temperatures, which are a normal operating condition in summer, where more solar energy is
available. To mitigate this thermal effect in photovoltaic conversion systems, some cooling
solutions have been proposed originating the hybrid photovoltaic-thermal solar panel or
simply PVT [1], [2].
A PVT device corresponds to the integration of two components, the PV cells and the thermal
collector, in order to improve the efficiency of solar cells. The increase in PV efficiency is
obtained by cooling the PV cells with a thermofluid, in an identical operation to that
performed by the thermal solar collector, extracting an additional energy that can be
transformed into useful heat. The simplest form of PV cooling is normally done with air,
heating it, for use in indoor warming, or with water, which allows more applications, like
thermal storage or the thermal activation of low thermodynamic machines, which can be used
also for cooling [3].
In this context, a PVT can produce electricity and thermal energy simultaneously, which
makes possible to consider it as a cogeneration equipment. The PVT efficiency per unit area
is higher than the combination of thermal collector and PV panel individually, so, in terms of
rational use of energy, it seems that the PVT must be considered as a solution for conversion
of solar energy.
Unfortunately, this technology is less well-known than the traditional one, and so it becomes
important to explore new ways for enabling all PVTs potential. This is what is being done at
CISE - Eletromechatronic Systems Research Center (http://www.cise.ubi.pt/), and
particularly at its facilities of Guarda International Research Station on Renewable Energies
(http://www.cise.ubi.pt/index.php?op=res) located at the Polytechnic of Guarda, Portugal,
where a trigeneration energy system, using PVTs and an adsorption machine, has been
installed and is currently under tests.
The optimal design and efficient operation of renewable energy systems require a large
amount of data, collected over large periods of time, from different physical variables –
particularly climatic, thermal and electrical. For that purpose, data logging systems are
usually necessary. About a decade ago this was done with dedicated and expensive systems,
but with the advance in microelectronics and informatics, much cheaper, smarter and
versatile solutions are now available. Among those solutions, embedded microcontroller
platforms, like Arduino, are becoming so popular, that they are increasingly being used [4],
[5]. This specific platform has several boards with different capabilities, commonly including
analog and digital interfaces and communications ports. Some are powerful enough to
implement control systems like MPPT (Maximum Power Point Tracking), used for PVs, and can
also use the internet protocol (IP) including the traditional WiFi and other wireless standards
like ZigBee, Bluetooth and RFID. There is also a widespread of open-source software tools and
free computing services like Google Drive, creating the base for the new cloud computing
concept and IoT. These concepts are already being adopted by instrumentation
manufacturers. All these capabilities are facilitating and innovating the study of engineering
systems in terms of monitoring and control, allowing for the creation of general solutions
used at anytime and anywhere, using a now everyday tool like a smartphone.
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2 System Description
For the study and optimization of physical systems, engineers often use models in order to
simulate and predict the behavior of the physical devices. The model of a PVT involves a lot
more issues than a simple PV, because it is necessary to consider the form of fluid channels,
type of thermal absorber, type of thermal insulation, etc. For this project, a global dynamic
model has been initially developed, using the well-known Matlab/Simulink environment and
some simulation results have been presented in [6], mainly to estimate some parameters, like
the mass flow, and to analyze its effect on the operation of the PVT. Although the small-scale
integration of photovoltaic and thermal panels was already possible, the idea of integrating
PVTs with adsorption machines, to create a realistic and reliable setup, has pushed the project
towards the use of commercial panels. Photovoltaic and thermal panels are easily available
worldwide but this is not the case for PVTs, and there is a need to developed new algorithms
for the full energy extracted from the PVT (not only electrical), when integrated in
trigeneration systems.
For a realistic analysis of the PVTs operation, weather models are also necessary, in order to
determine the effects of temperature on PVT efficiency and energy production for long periods
of time. This was also done for the development of this project, using the corresponding
formulation presented in [7], in order to optimize the monitoring and logging times in an
adaptive way.
To monitor the PVTs operation several sensors are applied in order to get the maximum
information, namely: solar radiation, ambient temperature, wind speed, wind direction, PVTs
voltage, PVTs current, mass fluid flow and temperatures of PVTs glass (up and down), thermal
fluid (input and output) and PVTs rear, as can be seen in Figure 1.
For basic purpose tests, the electrical load used was a resistor, with a value corresponding to
the maximum power point at Standard Test Conditions (STCs). These STCs which ensure a
relatively independent comparison and output evaluation of distinct solar cells and an
indication of the PV performance, are specified for a cell temperature of 25 ºC and an
irradiance of 1000 W/m2 with an air mass 1.5 (AM1.5) spectrum.
For each sensor, a signal conditioning system is applied to adjust the level and type of the
input signal of the analog to digital converter that makes up the microcontroller platform.
The operation of the hydraulic system is based on the use of a DC pump to impulse the
thermal fluid (water), a tank to store the thermal energy, two air purges to eliminate the air
in the pipes, and a heat-exchanger (of radiator car type) to dissipate the excess of energy in
the water when it is not used.
To locally acquire the data from sensors, the Arduino Leonardo platform was chosen, and all
its twelve analog inputs were used. As the objective is to create a measurement system with
data-logging using the cloud, an internet connection is also necessary.

Figure 1 - Hybrid PVT system layout and sensors description

Due to the physical implantation of the PVTs setup in the field, a two-step internet
connection was implemented using a second microcontroller platform, the Arduino Yun (uC2),
which communicates with the Leonardo (uC1) via a ZigBee wireless communication that is
becoming popular for wireless data transmission in monitoring systems [8] and [5]. Due to the
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absence of a local cable connection, the internet transmission is also based on the wireless
WiFi protocol. Figure 2 represents the scheme for data transmission.

Figure 2 - Acquisition and data logging layout

The ZigBee wireless communication is an IEEE 802.15.4 based specification protocol that is
becoming popular for sensor networks and the IoT [9], [10]. This communication is not native
for the Leonardo and Yun platforms, but can be incorporated using dedicated shields. The Yun
includes two processors, ATmega 32u4 and Atheros AR9331, and the latter runs a Linux
operating system, that manages a WiFi communication and can act as a web server. It also
integrates a SD card slot, allowing for some internal storage capacity. Due to these
characteristics, this platform is already used in cloud monitoring systems, with some internet
cloud services, like Temboo and Xively [11], [12], [13], [14].
For this project, two solutions were explored for data logging and analysis: using the SD card
to create a web server, and Google Drive, a traditional cloud service. These two solutions can
work in a complementary way, acting the SD card as a backup for the case were internet
connection fails. As we are working with data acquisition, the sampling interval is an important
issue, so the minimum time that each solution could allow to warranty the maximum
extraction of information with reliability, was also tested. For this purpose, a simple test
algorithm was developed to compare the data transmitted from Arduino Leonardo and
received by Arduino Yun. The data received, and validated as correct, is then save in the SD
card and sent to the cloud where it is introduced in a temporary Google spreadsheet. Due to
the amount of information collected, that may become very large, it was decided to aggregate
the information on a daily basis, by creating a new file at the end of each day, on the SD card
and Google Drive, saving it in a dedicated directory.
The cloud acquisition system had been tested during several months and some results were
reported in [15].

3 System Results
As seen in other studies, the main drawback of using Arduino Yun to put data on Google Drive
(and other cloud services) is the time associated with the upload of data in the cloud. Although
services like Temboo can be used for that, in this case the post of data is made though Google
forms using the CURL command. A delay of around 1 second has been observed between the
upload time from the Yun and the post time in the Google Drive. To have a reliable sampling
time it was also necessary to allow for the execution of processing tasks in Google Drive to
refresh the tables and graphics. In this case, for the twelve variables a mean time of around 15
seconds has been observed. This time depends on the amount of data, Google servers
operation, as well as the particular internet service providers used for the net connection. For
reliability purposes a minimum time of 30 seconds was retained for the default sampling
interval. With the SD card acting alone for data storage, the sampling time can be reduced for
a value of about 5 seconds. For monitoring purposes only, these times are acceptable,
although for variables with smaller time constants, like electrical ones, there is the risk of
losing some information. To better validate this assumption a set of records was also taken
using a traditional cable transmission and a DAQcard with a laptop computer and a 1 second
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sampling time. These sampling times can be changed by the administrator of the project site
(named SIMONIC), in a web page (Figure 3), and also adapted internally between the maximum
and minimum value when variable derivatives are low.

Figure 3 - Web page layout input for changing the sampling times

Figure 4 and Figure 5 present the results for the solar radiation, for a typical shiny day and
cloudy day respectively, using the 1 second sampling time for the case of the cable
transmission (index 1) and the 30 seconds for the wireless transmission (index 2). As it can be
seen in Figure 4, for the shiny day, the two results are very similar. For the cloudy day, the
results presented in Figure 5 show that is possible to have big differences on the acquired
information. The radiation is normally reflected directly on the current, and so in the electric
power, but the temperatures have higher time constants. This is confirmed by Figure 6 that
presents the ambient temperature for the case of the cloudy day, where it is seen that the
differences between the 1 and 30 seconds acquisition are similar. This confirms the limitations
of a generalist cloud, like Google Drive, for fast real time monitoring applications, indicating
also that a careful choice of the sampling time must take into account the number of variables
to acquire and their time constants.

Figure 4 - Comparative solar radiation between Google external log and Yun internal log for a sunny day

Figure 5 - Comparative solar radiation between Google external log and Yun internal log for a cloudy day
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

37

Figure 6 - Comparative ambient temperature between Google external log and Yun internal log for the cloudy day

Using the Temboo service, which has a library pre-loaded in Yun, the Google account created
for logging purposes is also used as a way to receive email alerts when certain parameters,
namely panel temperature, exceed a reference value.
All the main tasks associated with the Arduino data processing are executed on the ATmega
processor, which has reduced clock speed and memory capacities, when compared to the
Atheros. This imposes a special care on the development of the C program located on the
ATmega, especially on the management of the serial buffer that is used for the
communication between the two processors. The development of the web server, managed by
the Atheros, was made in PHP. Besides the logging capacity, the YUN server allows also for
the remote enabling/disabling of the data acquisition and also the choice of the sampling
time.

4 Conclusions
This paper presents the development of a smart Arduino based-system for monitoring the
operation of a hybrid solar panel, able to produce electricity and hot water, simultaneously.
The system operates as a cloud data logger using an external storage (Google Drive) and an
internal storage (Arduino Yun with SD card as a web server). The results indicate that a free
cloud service, like Google Drive, still has some limitations for this type of application,
especially in the case of variables with low time constants, due to the loss of information. This
can be troublesome if it is intended to perform some control based on the information
acquired, but the increase in the speed communication protocols and processors processing
may reduce those drawbacks. The next step is to implement an optimal control of the system
for the whole PVT, controlling the fluid mass flow and electrical current in a smart way
adapted for different operating conditions, depending on the demands of specific energy
(thermal or electrical) and weather conditions.
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Abstract
Nowadays, enterprises in global markets have to achieve high levels of performance and competitiveness to stay “alive" .
According to several authors and as frequently mentioned by reports from practical case studies, one of the most relevant
sources of competitive advantage is the innovation capacity. The identiﬁcation and quantiﬁcation of the existing or potential
innovation risks in a collaborative environment, is an important element for the wide adoption of the innovation ecosystem
paradigm. However, models to understand the innovation risks in a collaborative environment are lacking. In order to
address this issue, this paper introduces an approach based on a qualitative assessment, including a quantitative basis,
whose development was supported using fuzzy logic for analyzing the level of risk in co-innovation projects. Finally, based
on experimental results from a Portuguese collaborative network, a discussion about the beneﬁts and challenges found are
presented and discussed.
Resumo
Atualmente, as empresas no mercado global têm que alcançar altos níveis de desempenho e competitividade para se
manterem "vivas." De acordo com vários autores e como é frequentemente referido em vários relatórios, uma das principais
fontes de vantagem competitiva é a capacidade de inovação. A identiﬁcação e quantiﬁcação dos riscos de inovação
existentes ou potenciais num ambiente colaborativo é um elemento importante para a ampla adoção do paradigma do
ecossistema de inovação. No entanto, a falta de modelos que permitam analisar os riscos de inovação num ambiente
colaborativo é uma limitação. De modo a abordar este problema, este artigo apresenta um modelo para analisar o nível de
risco em projetos de co-inovação baseado numa avaliação qualitativa, incluindo uma base quantitativa, cujo o seu
desenvolvimento foi suportado na aplicação da lógica difusa. Por último, com base nos resultados obtidos da aplicação do
modelo a uma rede colaborativa Portuguesa, são apresentados e discutidos os benefícios e os desaﬁos encontrados
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Abstract
In the present context, companies to be competitive must develop high-performance innovation capabilities that enable
them to respond quickly to market needs. However, the lack of tools and methodologies to assess the performance of
innovation projects in an integrated way remains an obstacle. The article begins by discussing the principles of Six Sigma
and the Balanced Scorecard for performance evaluation. Next, the advantages of the Six Sigma Business Scorecard are
discussed as a tool to support the evaluation of performance in innovation projects. Finally, the advantages of development
in the context of a collaborative ecosystem are discussed.
Resumo
No atual contexto, as empresas para serem competitivas têm de desenvolver capacidades de inovação de elevado
desempenho que lhes permitam responder rapidamente às necessidades do mercado. No entanto, a ausência de
ferramentas e metodologias que permitam avaliar o desempenho dos projetos de inovação de uma forma integrada
continua a ser um obstáculo. O artigo começa por discutir os princípios do Six Sigma e do Balanced Scorecard para a
avaliação do desempenho. Em seguida, são discutidas as vantagens do Six Sigma Business Scorecard como instrumento de
suporte à avaliação do desempenho em projetos de inovação. Por último, são discutidas as vantagens do desenvolvimento
no contexto de um ecossistema colaborativo.
Keywords
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Abstract
Abstract: This work presents the coder and decoder of block mBnB of the type 5B6B. In the coder 5B6B each block/word of 5
input bits is coded in the block / word of 6 output bits. In the decoder 5B6B happen the inverse, each block of 6 input bits is
newly converted in the original block of 5 output bits. The coder injects in the transmission line a number of 1’s sensitively
equal to the number of 0’s what guarantees a DC constant component and maximizes the transitions number. The objective
is to implement the pair coder and decoder 5B6B so that it improves the transmission quality and increases the information
security.
Resumo
Abstracto: 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 codiﬁcado no bloco / palavra de 6 bits de saída. No descodiﬁcador 5B6B acontece o
inverso, cada bloco de 6 bits é novamente convertido no bloco original de 5 bits de saída. O codiﬁcador injecta na linha de
transmissão um número de 1’s sensielmente igual ao número de 0’s o que garante uma componente DC constante e
maximiza o número de transições. O objectivo é implementar um par de codiﬁcador e descodiﬁcador 5B6B para que ele
melhore a qualidade de transmissão e aumenta a segurança da informação.
Keywords
Line codes; Digital systems; Communications
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Abstract
This work presents the coder and decoder of block 5B6B with auxiliary channel. The coder of block / line provides a
constant DC component, increases the transitions number, improves the system quality and security. The objective is
to improve the system potentiality with an auxiliary channel to monitor the communication (alarm). The main
channel is real but the auxiliary channel is virtual.
Key-words: Block codes

1. Introduction
This work studies the coder and decoder of block 5B6B with auxiliary channel [1, 2, 3, 4, 5,
6].
The auxiliary channel (CA) does not consume physical resources. It is only achieved by
programming the appropriate mBnB code in the PROMs (programmable ROM) of the encoder
and decoder.
The code must satisfy the rule n=m+1 (m, n integers), to minimize the transmission elevation
txo = txi * n/m. Also, n must be even to guarantee a constant DC component with many
transitions. Also, m must be low to minimize the system complexity.
The coder converts a five bits word 5B in a word 6B. Posteriorly, the decoder converts newly
the six bits word 6B in the original word 5B, recovering the initial sequence.
Fig.1 shows the communication system with relevance for the blocks coder and decoder 5B6B.

Fig .1. System with coder- decoder 5B6B and auxiliary channel

The coder improves certain characteristics such as:
- Constant DC component what avoids signal fluctuation.
- Sufficient transitions for clock recovery and retiming.
- Independent of the bits sequence.
- Decodification independent of the state.
- Multiplication of errors is low.
- Possibility of errors detection.
- Information for alignment of blocks / words.
In emitter, the data source provides the data, the scrambler becomes the spectrum input
independent, the line coder equalizes the number of 1’s and 0,s, the signal emission adapts
the signal to the channel type.
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In receiver, the signal receiver provides the electric signal, the synchronizer recoveries the
clock, the decoder makes the inverse of the coder, the descrambler makes the inverse of the
scrambler and the destination is the final.
The code 5B6B with auxiliary channel is the same normal code 5B6B, where only one word 5B
is coded differently, when the CA is zero (CA=0) or one (CA=1).
We choose, for example, the word 5B number 30. Then, it is necessary that two forbidden
words belong to the dictionary and codify the situation CA = 1. We choose, for example, the
words 111100, 000011 (Tab.1).
Tab.1 Table of the code 5B6B with auxiliary channel
5B word
+2 Disp.
0 Disp.
-2 Disp.
0- 00000
110010
1- 00001
110011
100001
2- 00010
100111
100010
3- 00011
100011
4- 00100
110101
000101
5- 00101
100101
6- 00110
100110
7- 00111
000111
8- 01000
101011
101000
9- 01001
101001
10- 01010
101010
11- 01011
001011
12- 01100
101100
13- 01101
101101
100100
14- 01110
101110
001010
15- 01111
001110
16- 10000
110001
17- 10001
111001
010001
18- 10010
111010
010010
19- 10011
010011
20- 10100
110100
21- 10101
010101
22- 10110
010110
23- 10111
010111
010100
24- 11000
111000
25- 11001
011001
26- 11010
011010
27- 11011
011011
001001
28- 11100
011100
29- 11101
011101
011000
30- 11110
011110 ‘0’
001100 ‘0’
31- 11111
001101
(30)- 11111 111100 ‘1’
000011 ‘1’
Now, from a total of 66 words 6B there are 46 words for the dictionary (+2D=13, 0D=20, 2D=13).
There are 18 forbidden words which are [000000, 000001, 000010, 000011, 000100, 000110,
001000, (withdrawal 001111), 010000, 01111; 100000, 101111, 110000, 110110, 110111,
111011, (withdrawal 111100), 111101, 111110, 111111].
This table produces the followings tables of codification and decodification.

2. Tables of codification and decodification
With the code 5B6B auxiliary, we can obtain the table of codification 5B6B and the table of
decodification 5B6B.
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2.1. Table of codification (PROM - Cod)
A DC constant component implies to send an equal number of 1’s and 0’s. Then, after to send
a positive disparity word, ignoring the 0 disparity word, is necessary to send a negative word
and vice-versa (Tab.2).
Tab.2 Table of codification 5B6B auxiliary (PROM-Cod)
0 Disp.
-2 Disp.
M + 5B
+2 Disp.
CMA4A3A2A1A0 PB5B4B3B2B1B0 PB5B4B3B2B1B0 PB5B4B3B2B1B0

0- 00 00000
1- 00 00001
2- 00 00010
3- 00 00011
4- 00 00100
5- 00 00101
6- 00 00110
7- 00 00111
8- 00 01000
9- 00 01001
10- 00 01010
11- 00 01011
12- 00 01100
13- 00 01101
14- 00 01110
15- 00 01111
16- 00 10000
17- 00 10001
18- 00 10010
19- 00 10011
20- 00 10100
21- 00 10101
22- 00 10110
23- 00 10111
24- 00 11000
25- 00 11001
26- 00 11010
27- 00 11011
28- 00 11100
29- 00 11101
30)-00 11110
31- 00 11111
32- 01 00000
33- 01 00001
34- 01 00010
35- 01 00011
36- 01 00100
37- 01 00101
38- 01 00110
39- 01 00111
40- 01 01000
41- 01 01001
42- 01 01010
43- 01 01011
44- 01 01100
45- 01 01101
46- 01 01110
47- 01 01111

0 110010
1 110011
1 100111
0 100011
1 110101
0 100101
0 100110
0 000111
1 101011
0 101001
0 101010
0 001011
0 101100
1 101101
1 101110
0 001110
0 110001
1 111001
1 111010
0 010011
0 110100
0 010101
0 010110
1 010111
0 111000
0 011001
0 011010
1 011011
0 011100
1 011101
1011110 ’0’
0 001101
1 110010
0 100001
0 100010
1 100011
0 000101
1 100101
1 100110
1 000111
0 101000
1 101001
1 101010
1 001011
1 101100
0 100100
0 001010
1 001110
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48- 01 10000
49- 01 10001
50- 01 10010
51- 01 10011
52- 01 10100
53- 01 10101
54- 01 10110
55- 01 10111
56- 01 11000
57- 01 11001
58- 01 11010
59- 01 11011
60- 01 11100
61- 01 11101
62)-01 11110
63- 01 11111
64- 10 00000

1 110001
0 010001
0 010010
1 010011
1 110100
1 010101
1 010110
0 010100
1 111000
1 011001
1 011010
0 001001
1 011100
0 011000
0001100 ‘0’
1 001101
0 110010

.Repetition
.of table
.with C=1
94)-10 11110 1 111100 ’1’
0 001101
95- 10 11111
------------- ---------------------1 110010
96-11 00000

------------

.Change
only
.positions
.94, 126 ‘1’
126)-1111110
127- 1 11111

0 000011 ’1’
1 001101

This table is programmed in the PROM (Programmable Read Only Memory) of the coder.

2.2. Table of decodification (PROM - Decod)
In the decoder PROM must be programmed the corresponding table of decodification (Tab.3).
Tab.3 Table of decodification 5B6B auxiliary (PROM-Dec)
6B word
+2 Disp.
0 Disp., ∉D -2 Disp.
B5B4B3B2B1 B0 C1C0P1P0A4 ... A0 C1C0P1P0A4 ... A0 C1C0P1P0A4 ... A0

0- 0 00000
1- 0 00001
2- 0 00010
3- 0 00011 101011110 ’1’
4- 0 00100
5- 0 00101
6- 0 00110
7- 0 00111
8- 0 01000
9- 0 01001
10- 0 01010
11- 0 01011
12- 0 01100

0011 - - - 0011 - - - 0011 - - - Substituted
0011 - - - 0001 00100
0011 - - - 0000 00111
0011 - - - 0001 11011
0001 01110
0000 01011
010111110’0’
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13- 0 01101
14- 0 01110
15- 0 01111
16- 0 10000
17- 0 10001
18- 0 10010
19- 0 10011
20- 0 10100
21- 0 10101
22- 0 10110
23- 0 10111 0010 10111
24- 0 11000
25- 0 11001
26- 0 11010
27- 0 11011 0010 11011
28- 0 11100
29- 0 11101 0010 11101
30- 0 11110 011011110’0’
31- 0 11111
32- 1 00000
33- 1 00001
34- 1 00010
35- 1 00011
36- 1 00100
37- 1 00101
38- 1 00110
39- 1 00111 0010 00010
40- 1 01000
41- 1 01001
42- 1 01010
43- 1 01011 0010 01000
44- 1 01100
45- 1 01101 0010 01101
46- 1 01110 0010 01110
47- 1 01111
48- 1 10000
49- 1 10001
50- 1 10010
51- 1 10011 0010 00001
52- 1 10100
53- 1 10101 0010 00100
54- 1 10110
55- 1 10111
56- 1 11000
57- 1 11001 0010 10001
58- 1 11010 0010 10010
59- 1 11011
60- 1 11100 101011110 ’1’
61- 1 11101
62- 1 11110
63- 1 11111

0000 11111
0000 01111
0011 - - - 0011 - - - 0001 10001
0001 10010
0000 10011
0001 10111
0000 10101
0000 10110
0001 11101
0000 11001
0000 11010
0000 11100

0011 - - - 0011 - - - 0001 00001
0001 00010
0000 00011
0001 01101
0000 00101
0000 00110
0001 01000
0000 01001
0000 01010
0000 01100

0011 - - - 0011 - - - 0000 10000
0000 00000
0000 10100
0011 - - - 0011 - - - 0000 11000

0011 - - - Substituted
0011 - - - 0011 - - - 0011 - - - -

The words with don’t care (11 - - - - -) are forbidden, can be associated with for example (11
- - - - -) ≡ (11 01010).
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3. Pair coder and decoder 5B6B
To provide the operation of codification and decodification tables is necessary to project
(create) the hardware of the coder and decoder.

3.1. Coder 5B6B
The codification table is programmed in a PROM, having a flip flop that guards the
information of the parity P (positive or negative) of the last transmitted word, according the
status diagram of Fig.2.

Fig .2. States diagram of the codification (memory element)

This states diagram implemented in the flip flop controls the codification mode of the PROM
(mode 0 or mode 1).
The PROM is the core of the coder. The table, in M=0 is the mode 0 and in M=1 is the mode 1.
The table of codification is in the PROM and the states diagram (controller) is in the flip flop
memory (Fig.3).

Fig .3. PROM with the table of codification 5B6B and flip flop

The flip flop receives the disparity P of the anterior word and leads to the correct
codification mode (0 or 1). If the disparity P is null, it maintains the codification mode,
otherwise it switches to the other codification mode.
In the coder, the data enters in serial 5B, is converted to parallel, coded 5B6B, newly
converted to serial 6B and after sent. For this is necessary an input shift register serialparallel, a normal register, a memory PROM and an output parallel- serial shift register. So
that this components (architecture) work correctly is necessary a controller based in a clock
synthesizer involving two counters of module 5 and 6 and a PLL (Phase Lock Loop) (Fig.4).

Fig .4. Coder 5B6B auxiliary
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The clock generator is the reference mark (beat) that marks the operating rhythm of the
global system. In the auxiliary channel CA (30, 62, 94, 126), when CA=0 are send the words of
NORMAL (011110, 001100), when CA=1 are sent the words of ALARM (111100, 000011).

3.2. Decoder 5B6B
The decodification table 5B6B is programmed in a PROM (Decod), but is necessary that the
input words are aligned (marked).
To align correctly the input words 6B is necessary an error detector that detects the
forbidden words that don’t belong to the codification dictionary and still disrespect the
accumulate disparity rule. When occur more than x errors in M, there is suspicion of
misalignment and then is activated the alignment mechanism.
The error detector receives information P1P0 of the words forbidden (not belongs to the
dictionary) and still the disrespects to the accumulate disparity rule and leads to the error
state Se, with output Z = 1 (Fig.5).

Fig .5. States diagram of the errors detector

The states diagram conduct to the states table, which leads to the circuit of errors detector
(Fig.6).

Fig .6. Table of states and respective errors detector

The errors detector was implemented with conventional logic (Karnaugh maps), but it could
be implemented in a PROM with 2 flip flops (states table) or in a PLD (states diagram).
The PROM (Decod) with the codification table 5B6B and the errors detector has the
configuration of Fig.7.

Fig .7. PROM with the decodification table 5B6B and Detector
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So that the PROM (Decod) can work (function) correctly are needed various auxiliary circuits.
In the decoder, the data enters in serial 6B, it is converted to parallel, decoded 5B6B and
after converted newly to serial 5B recovering the original sequence.
For this, is need an input shift register serial - parallel, a normal register, a memory (PROM)
and an output parallel - serial shift register. So that this components (architecture) work in
perfect harmony is need the controller based in the clocks synthesizer of two counters of
module 5 and 6 and a PLL (Fig.8).

Fig .8. Decoder 5B6B auxiliary

The controller of module 6 can change provisionally the counting module for 6+1=7, in order
to make the word alignment, if there is more than x=8 word errors in M=64 words in the
beginning and after 4 word errors in M=64.
The clock recover (synchronizer) is the beat that marks the rhythm of operation of the entire
receiver.
In auxiliary channel CA, when appear the words of NORMAL (011110, 001100), C1C0(SR)=01, is
made the latch Reset. When appear the words of ALARM (011110, 001100), C1C0(SR)=10 is
made the latch Set (LED on). For other words C1C0=00 and the latch maintains the state.

4. Project, tests and results
We present bellow the project, tests and results [5].

4.1. Project
In the pair Coder - Decoder, such as in a digital communication system, is necessary to use
good project techniques to create the hardware (architecture) with the able potentiality to
execute the desired task. However, is still necessary to make them communicate using a
clock synthesizer (controller) that gives unity to the system parts and whose clock is the
beater that marks the rhythm.
After designed, the project was tested theoretically in the paper, with a sequence 1’ and 0
alternated, however actually the simulation is the tool normally used.
Following, the pair Cod - Decod was mounted and tested in an ebonite breadboard.
Finally, with previous performance guaranties, was implemented in printed circuit boards.

4.2. Tests
The pair Cod - Decod was initially connected between itself by a cooper line. In the transitory
state, during the power on, occur the inherent errors until to establish the word alignment,
which after in the permanent state soon finished and no more appeared.
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4.3. Results
The pair Cod-Decod was integrated in the global system with transmission by fibre optic with
a gap (air space) that simulated 50 km.
With a degraded signal in its relation signal - noise SNR in the minimum threshold of the
CCITT (Comité Consultatif International Teleffonique Telégraphique) / ITU (International
Telecomunication Union) the ratio error bits/ total bits BER (Bit Error Rate) of the system
(BER - system) was 10-15 and was lesser than the values allowed by the CCITT (BER - CCITT)
of 10-12.
This errors 3 - 5 in a period of 24h, have nothing with the pair Cod - Decod, but yes with the
fortuitous errors of the synchronizer decision when deciphers ‘1’ or ‘0’ in a signal strongly
degraded and indecipherable at human eye.

5. Conclusions
We studied the block coder 5B6B with auxiliary channel.
The coder prepares the data to be transmitted with greater quality and security.
The pair coder decoder 5B6B is based in the code 5B6B programmed in a memory PROM and
input serial-parallel and output parallel - serial.
The pair coder decoder needs in the emitter of a clock generator and in the decoder of a
synchronizer (clock recovery) that are the reference clock of the synthesizer that controls the
work rhythm of all the system.
In the transitory state of start, it arise the inherent alignments errors, that quickly disappear
when the permanent state is reached.
With the pair Cod - Decod integrated in the global system, it arise some errors, which are
related with the synchronizer decider that is disturbed by the noise.
Anyway, the obtained BER - system was 10-15 what is lesser than the allowed BER - CCITT that
is 10-12.
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Abstract
Abstract: This work presents the coder and decoder of block mBnB of the type 7B8B. In the coder 7B8B each block/word of 7
input bits is coded in the block / word of 8 output bits. In the decoder 7B8B happen the inverse, each block of 8 input bits is
newly converted in the original block of 7 output bits. The coder injects in the transmission line a number of 1’s sensitively
equal to the number of 0’s what guarantees a DC constant component and maximizes the transitions number. The objective
is to implement the pair coder and decoder 7B8B so that it improves the transmission quality and increases the information
security.
Resumo
Abstracto: 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 codiﬁcado no bloco / palavra de 8 bits de saída. No descodiﬁcador 7B8B acontece o
inverso, cada bloco de 8 bits é novamente convertido no bloco original de 7 bits de saída. O codiﬁcador injecta na linha de
transmissão um número de 1’s sensielmente igual ao número de 0’s o que garante uma componente DC constante e
maximiza o número de transições. O objectivo é implementar um par de codiﬁcador e descodiﬁcador 7B8B para que ele
melhore a qualidade de transmissão e aumenta a segurança da informação.
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Abstract
This work presents the coder and decoder of block mBnB of the type 7B8B.
In the coder 7B8B each block/word of 7 input bits is coded in the block / word of 8 output bits. In the decoder 7B8B
happen the inverse, each block of 8 input bits is newly converted in the original block of 7 output bits.
The coder injects in the transmission line a number of 1’s sensitively equal to the number of 0’s what guarantees a
DC constant component and maximizes the transitions number.
The objective is to implement the pair coder and decoder 7B8B so that it improves the transmission quality and
increases the information security.
Key-words: Block codes

1. Introduction
This work studies the coder and decoder of block mBnB of the type 7B8B [1, 2, 3, 4, 5, 6].
The coder must satisfy the rule n=m+1, where n is integer and even to guarantee an
equilibrium between the 1’s and 0’s. The m must be integer and near n to minimize the
transmission elevation rate txo = txi * n/m. Also n must be low in order to minimize the
system complexity.
The coder injects in the line a number of 1’s equal to number of 0’s to guaranty a constant
DC component and provides transitions to facilitate the clock recovery.
The coder 7B8B, in the emitter, converts a block/word of 7 input bits in a block of 8 output
bits that is transmitted.
The decoder 7B8B, in the receiver, converts the block of 8 bits in the block of 7 bits,
recovering the original sequence.
Fig.1 shows the communication system with relevance for the blocks coder and decoder 7B8B.

Fig .1. Communication system with the coder - decoder 7B8B

The coder improves certain characteristics such as:
- Constant DC component what avoids signal fluctuation.
- Sufficient transitions for clock recovery and retiming.
- Independent of the bits sequence.
- Decodification independent of the state.
- Multiplication of errors is low.
- Possibility of errors detection.
- Information for alignment of blocks / words.
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In the emitter, the data source provides the bits sequence, the scrambler becomes the data
spectrum independent of the data source, the line coder codifies the data with equal number
of 1’s and 0’s, the signal emission adapts the signal to the channel.
In the receiver, the signal receiver converts the line signal into an electric signal, the
synchronizer samples appropriately and retimes the data, the decoder makes the inverse
operation of the coder, the descrambler makes the inverse operation of the scrambler and
the data destination is the terminal block.
Following table shows the code 7B8B, that permits obtain the coder codification and decoder
descodification tables.
Tab.1.1 Table of the code 7B8B
7B
+4
+2
0
word
Disp.
Disp.
Disp.
0122
56
70
word
word
word
(+4D) (+2D) (0D)
.
.
.

-2
Disp.

-4
Disp.

56
word
(-2D)

2
word
(-4D)

127From a total of 256 words 8B, we use 186 words for the dictionary (+4D=2, +2D=56, 0D=70, 2D=56, -4D=2). This is, all the 0 disparity words (70), all the +2 and -2 disparity words (56 +
56) and only two +4 and -4 disparity words (2 + 2). We opted by the two words +4D (63 00111111, 252 - 11111100) and -4D (3 - 00000011, 192 - 11000000). So, 186 = 70 + 56 + 2.
The remaining 70 prohibited words (out of dictionary) are [0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; 16,
17, 18, 20, 24, 32, 33, 34, 36, 40, 48; 64, 65, 66, 68, 72, 80, 95, 96, 111, 119, 123, 125, 126,
127; 128, 129, 130, 132, 136, 144, 159, 160, 175, 183, 187, 189, 190, 191; 207, 215, 219, 221,
222, 223, 231, 235, 237, 238, 239, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255].
To guarantee a null DC component is necessary after a +2 disparity word to send a -2 disparity
word, although between them can appear zero disparity words 0D (don’t affects DC) and vice
versa. Also, after a +4 disparity word it must send a -4 disparity word, although between
them can appear zero disparity words 0D and vice versa.
The previous table needs to discrimine 5 types of disparity (+4, +2, 0, -2, -4), what
complicates the implementation.
But, only two words 7B (126, 127) needs to be codified with words 8B of disparity (+4, -4). So,
126 (00111111, 11000000) and 127 (11111100, 00000011). These only 4 words change the DC
component very little.
Then, we can consider the words +4D as being +2D and the words -4D as -2D, so we have only
3 types of disparity (+2D, 0D, -2D) and the previous table is much simplified.
Tab.1.2 Table of the code 7B8B simplified
7B word
+2 Disp.
0 Disp.
56
01word
70
2(+2D)
word (0D)
.
.
.
127-

-2 Disp.
56
word
(-2D)

+

+

2
word
(+4D)

2
word
(-4D)

Alternatively in the code table simplification, we could have opted to code the two words 7B
(126, 127) directly and respectively as two words 8B (11000000, 00111111) and include them
in the words of null disparity 0D.
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The above simplified table produces the followings tables of codification and decodification.
The 7B8B code simplification becomes it similar with the 3B4B and 5B6B.

2. Tables of codification and decodification
With the code 7B8B, we can obtain the table of codification 7B8B and the table of
decodification 7B8B.

2.1. Table of codification (PROM - Cod)
A DC constant component implies to send an equal number of 1’s and 0’s. Then, after to send
a positive disparity word, ignoring the 0 disparity word, is necessary to send a negative word
and vice-versa (Tab.2). The table of codification must be programmed in the coder PROM.
The 7B word is converted in the corresponding 8B word.
Tab.2 Table of codification 7B8B (PROM - Cod)
+2 Disp.
0 Disp.
-2 Disp.
M + 7B
M A6 ... A1A0 P B7 ... B1B0 P B7 ... B1B0 P B7 ... B1B0

0- 0 0...00
1- 0 0...01
1- 56 w 8B
2- 0 0...10
(+2D)
.
+
.
1- 2 w 8B
.
(+4D)
127-0 1...11
128-1 0...00
129-1 0...01
130-1 0...10
.
.
.
255-1 1...11

0- 70 w 8B
(0D)

1- 70 w 8B
(0D)

0- 56 w 8B
(-2D)
+
0- 2 w 8B
(-4D)

This table is programmed in the PROM (Programmable Read Only Memory) of the coder.

2.2. Table of decodification (PROM - Decod)
The table of decodification must be programmed in the PROM of the decoder. The decoder
7B8B can recover newly the original words 7B (Tab.3).
Tab.3 Table of decodification 7B8B (PROM - Decod)
+2 Disp.
8B word
0 Disp., ∉D -2 Disp.
B7

... B1 B0

0- 0 0 ... 00
1- 0 0 ... 01
2- 0 0 ... 01
.
.
.
127-0 1 ... 11
128-1 0 ...00
129-1 0 ...01
130-1 0 ...10
.
.
.
255-1 1 ...11

P1P0 A6 ...A1 A0 P1P0 A6 ...A1 A0

P1P0 A6 ...A1 A0

00- 70w 7B
(0D)

01- 56w 7B
(-2D)

10- 56w 7B
(+2D)
+
10- 2w 7B
(+4D)

+
11- 70w 7B
(Prohibited)

+
01- 2w 7B
(-4D)
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The total words are 70 + 70 + 56 + 56 + 2 + 2 = 256.
The words with don’t care (11 - - - - -) are forbidden, can be associated with for example (11 - - - - -)º (11
0101010).

3. Pair coder and decoder 7B8B
To make the codification and decodification is necessary to project (create) the hardware of
the coder and decoder.
With the previous table simplification, the state diagrams of the coder and decoder 7B8B are
equal to the 3B4B and 5B6B, what facilitates extremely the project.

3.1. Coder 7B8B
The codification table is programmed in a PROM, having a flip flop that guards the
information of the parity P (positive or negative) of the last transmitted word, according the
status diagram of Fig.2.

Fig .2. States diagram of the codification (memory element)

This states diagram implemented in the flip flop controls the codification mode of the PROM
(mode 0 or mode 1).
The PROM is the core of the coder. The table, in M=0 is the mode 0 and in M=1 is the mode 1.
The table of codification is in the PROM and the states diagram (controller) is in the flip flop
memory (Fig.3).

Fig .3. PROM with the table of codification 7B8B and flip flop

The flip flop receives the disparity P of the anterior word and leads to the correct
codification mode (0 or 1). If the disparity P is null, it maintains the codification mode,
otherwise it switches to the other codification mode.
In the coder, the data enters in serial 7B, is converted to parallel, coded 7B8B, newly
converted to serial 8B and after sent. For this is necessary an input shift register serialparallel, a normal register, a memory PROM and an output parallel- serial shift register. So
that this components (architecture) work correctly is necessary a controller based in a clock
synthesizer involving two counters of module 7 and 8 and a PLL (Phase Lock Loop) (Fig.4).
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Fig .4. Coder 7B8B

The clock generator is the reference mark (beat) that marks the operating rhythm of the
global system.

3.2. Decoder 7B8B
The decodification table 7B8B is programmed in a PROM (Decod), but is necessary that the
input words are aligned (marked).
To align correctly the input words 8B is necessary an error detector that detects the
forbidden words that don’t belong to the codification dictionary and still disrespect the
accumulate disparity rule. When occur more than x errors in M, there is suspicion of
misalignment and then is activated the alignment mechanism.
The error detector receives information P1P0 of the words forbidden (not belongs to the
dictionary) and still the disrespects to the accumulate disparity rule and leads to the error
state Se, with output Z = 1 (Fig.5).

Fig .5. States diagram of the errors detector

The states diagram conduct to the states table, which leads to the circuit of errors detector
(Fig.6).

Fig .6. Table of states and respective errors detector

The errors detector was implemented with conventional logic (Karnaugh maps), but it could
be implemented in a PROM with 2 flip flops (states table) or in a PLD (states diagram).
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The PROM (Decod) with the decodification table 7B8B and the errors detector has the
configuration of Fig.7.

Fig .7. PROM with the decodification table 7B8B and Detector

So that the PROM (Decod) can work (function) correctly are needed various auxiliary circuits.
In the decoder, the data enters in serial 8B, it is converted to parallel, decoded 7B8B and
after converted newly to serial 7B recovering the original sequence.
For this, is need an input shift register serial - parallel, a normal register, a memory (PROM)
and an output parallel - serial shift register. So that this components (architecture) work in
perfect harmony is need the controller based in the clocks synthesizer of two counters of
module 7 and 8 and a PLL (Fig.8).

Fig .8. Decoder 7B8B

The controller of module 8 can change provisionally the counting module for 8+1=9, in order
to make the word alignment, if there is more than x=8 word errors in M=64 words in the
beginning and after 4 word errors in M=64.
The clock recover (synchronizer) is the beat that marks the rhythm of operation of the entire
receiver.

4. Project, tests and results
We present bellow the project, tests and results [5].

4.1. Project
In the pair Coder - Decoder, such as in a digital communication system, is necessary to use
good project techniques to create the hardware (architecture) with the able potentiality to
execute the desired task. However, is still necessary to make them communicate using a

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

58

clock synthesizer (controller) that gives unity to the system parts and whose clock is the
beater that marks the rhythm.
After designed, the project was tested theoretically in the paper, with a sequence 1’ and 0
alternated, however actually the simulation is the tool normally used.
Following, the pair Cod - Decod was mounted and tested in an ebonite breadboard.
Finally, with previous performance guaranties, was implemented in printed circuit boards.

4.2. Tests
The pair Cod - Decod was initially connected between itself by a cooper line. In the transitory
state, during the power on, occur the inherent errors until to establish the word alignment,
which after in the permanent state soon finished and no more appeared.

4.3. Results
The pair Cod-Decod was integrated in the global system with transmission by fibre optic with
a gap (air space) that simulated 50 km.
With a degraded signal in its relation signal - noise SNR in the minimum threshold of the
CCITT (Comité Consultatif International Teleffonique Telégraphique) / ITU (International
Telecomunication Union) the ratio error bits/ total bits BER (Bit Error Rate) of the system
(BER - system) was 10-15 and was lesser than the values allowed by the CCITT (BER - CCITT) of
10-12.
This errors 3 - 5 in a period of 24h, have nothing with the pair Cod - Decod, but yes with the
fortuitous errors of the synchronizer decision when deciphers ‘1’ or ‘0’ in a signal strongly
degraded and indecipherable at human eye.

5. Conclusions
We studied the block coder mBnB of the type 7B8B.
The coder prepares the data to be transmitted with greater quality and security.
The pair coder decoder 7B8B is based in the code 7B8B programmed in a memory PROM and
input serial-parallel and output parallel - serial.
The pair coder decoder needs in the emitter of a clock generator and in the decoder of a
synchronizer (clock recovery) that are the reference clock of the synthesizer that controls the
work rhythm of all the system.
In the transitory state of start, it arise the inherent alignments errors, that quickly disappear
when the permanent state is reached.
With the pair Cod - Decod integrated in the global system, it arise some errors, which are
related with the synchronizer decider that is disturbed by the noise.
Anyway, the obtained BER - system was 10-15 what is lesser than the allowed BER - CCITT
that is 10-12.

Acknowledgments
The authors are grateful to the program FCT (Foundation for sCience and Technology).

References
[1] D. A. Huffman, “A method for the construction of minimum redundancy codes”, in
Proceedings IRE Vol.40 pp.1098-1101, 1962.
[2] H. Lohscheller, “A subjectively adapted image communication system”, IEEE Transactions
on Comm. Com.32, pp.1316-1322, Dec. 1984.
[3] S. A. Vanstone, P. Oorschot, “An introduction to error correcting codes with applications”.
Klumer Academic Publishers, 1989.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

59

[4] ITU-T Recommendation H.261, "Video codec for audiovisual services at px64 kbps", 1993.
[5] A. Hefez, “Introdução à teoria dos códigos”. UNICAMP, 1994.
[6] Joan L. Mitchell, William B. Pennebaker, Chad E. Fogg, Didier J. LeGall, “MPEG video
compression standard”, 1996.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

60

Implementation of a FPGA Based Digital Thermometer
Implementação de um Termómetro Digital Baseado em FPGA
L. A. S. Marques;lucasdemarques@gmail.com
Departamento de Engenharia Electromecânica, Universidade da Beira Interior

Jose P Carvalho - pacheco@ubi.pt
APTEL Research Group, Departamento de Física, Universidade da Beira Interior

A D Reis - adreis@ubi.pt
APTEL Research Group, Departamento de Física, Universidade da Beira Interior

Abstract
Measuring devices have been widely used, from remote applications to more precise tasks. The temperature measurement
action is embedded in several daily tasks, both with low and high levels of abstraction of details. This work presents the
implementation of a digital thermometer, through the use of the TM35 temperature sensor and the Xilinx Spartan3E
development board. Digital signal processing analysis, through Fast Fourier Transform (FFT) and Mathematical Modelling, is
fast and eﬃcient. This analysis is performed through practical tools available in MatLab software. The Field Programmable
Gate Array (FPGA), receives the digital signal converted by the Analog to Digital Converter (ADC) and presents the results in
the internal screen. The main programming language used is the VHSIC Hardware Description Language (VHDL).
Resumo
Os dispositivos de medição são largamente utilizados, desde aplicações remotas a tarefas mais precisas. A ação de medir a
temperatura está embutida em diversas tarefas do nosso cotidiano, sejam elas, com baixo ou alto nível de abstração de
detalhes. Este artigo apresenta a implementação de um termómetro digital, através do uso do sensor de temperatura LM35
e da placa de desenvolvimento Spartan3E da Xilinx. A análise do Processamento Digital, através de conceitos tais como Fast
Fourier Transform (FFT) e de Modelagem Matemática, é veloz e eﬁcaz. Esta análise é realizada com o auxilio das
ferramentas práticas disponíveis no aplicativo de software MatLab. O Field Programmable Gate Array (FPGA) recebe o sinal
digital convertido pelo Conversor Analógico Digital (ADC) e apresenta os resultados no ecrã interno. A linguagem de
programação principal utilizada para o processo é o VHSIC Hardware Description Language (VHDL).
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Implementação de um Termómetro Digital
Baseado em FPGA
1. Introdução
O termómetro, desenvolvido durante os séculos 16 e 17, é um dispositivo utilizado para medir
a temperatura. Os termómetros modernos, usam uma lâmpada contendo mercúrio como
sensor e um tubo fino de vidro marcado, com números dimensionados a fim de converter as
variações físicas em temperatura. Um termómetro digital opera baseado nos mesmos
princípios básicos, contém um sensor, um cálculo e um componente de exibição.
O sensor geralmente usa um elemento químico que altera o comportamento elétrico dos
átomos, o que resulta na mudança de sinais elétricos, que por sua vez passam por esse
ambiente se ocorrerem mudanças na temperatura [1].
Os sensores de temperatura fornecem aos engenheiros uma solução durável, confiável, e de
baixo custo. Os FPGA com recurso lógico reconfigurável, oferecem portabilidade e baixo
consumo de energia, que os tornam excelentes para o desenvolvimento de aplicações diversas
e complexas. A linguagem de programação VHDL baseada na configuração FPGA, permite-nos
desenvolver arquiteturas de hardware específico e com a máxima flexibilidade [2]. Os
conversores analógicos digitais e as suas contrapartes são amplamente utilizados na
eletrónica. De fato eles providenciam a única forma de interação de um sistema digital com o
mundo exterior e o seu leque de funções analógicas [3].
Neste artigo é feita a implementação de um termómetro digital, utilizando o sensor de
temperatura LM35 e a placa de desenvolvimento Spartan3E da Xilinx. Recorre-se à Fast
Fourier Transform (FFT) via script em MatLab. O Field Programmable Gate Array (FPGA)
recebe o sinal digital convertido pelo Conversor Analógico Digital (ADC) e apresenta os
resultados no ecrã interno. A linguagem de programação principal utilizada para o processo é
o VHSIC Hardware Description Language (VHDL).
A estrutura do resto do artigo é a seguinte: O Capítulo 2 trata da implementação. É referida a
aquisição de dados, o sensor de temperatura, o pré amplificador e o conversor analógico
digital. No Capítulo 3 são apresentados e discutidos os resultados. O Capítulo 4 trata das
conclusões.

2 . Implementação
O código foi projetado para controlar os periféricos a bordo do Spartan3E. Sendo que o FPGA
foi programado através da linguagem VHDL, cujo design foi baseado no conceito de Finite
State Machine (FSM). O FSM constitui uma técnica de modelagem especial para circuitos de
lógica sequencial. Esse modelo pode ser muito útil na conceção de certos tipos de sistemas,
particularmente aqueles cujas tarefas formam uma sequência bem definida [4].
Através do uso de modelos matemáticos, a análise das amostras, isto é, de dados obtidos
através do experimento, foi feita por um simples script em MATLAB. O uso comum de uma
FFT é feito para encontrar os componentes de frequência sob um sinal no domínio de tempo
de ruído. No entanto, o script permite-nos ver a forma de onda no domínio da frequência, a
fim de detetar qualquer distorção espectral.

a. Aquisição de dados
Um sistema comum de aquisição de dados assume que todas as medidas nele efetuadas
contêm energia. Deste modo torna-se necessário tirar proveito dos dispositivos que podem
receber esta mesma energia, controla-la e dirigi-la através de seu circuito eletrónico. O sinal
analógico deve ser então condicionado, ou seja, amplificado e filtrado para eliminar os
componentes ruidosos e inconvenientes. Então os sinais são sucessivamente convertidos em
tensões e correntes, num conjunto finito de funções de saída discreta. Esta operação é
chamada de quantificação, onde o número de estados 𝑁 é determinado pelo número de bits
𝑛, como podemos ver na formula descrita abaixo:
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𝑁 = 2𝑛 ,

(1)

Designado por 𝑄, Quantum é a menor faixa de valores do sinal de entrada que produz o
mesmo código na quantificação. 𝑄 é definido por :
𝑄=

𝑉𝑓
,
2𝑛

(2)

onde 𝑉𝑓 é a tensão fim de escala do conversor analógico digital (ADC).
No conversor digital analógico (DAC), os dados são enviados para o munto exterior. Os sinais
de saída do FPGA são transmitidos consecutivamente na forma de uma palavra digital. Do
mesmo modo, a conversão representa um dado número de bits que são convertidos em
quantidade elétricas, e por ventura, são sinais analógicos. Uma maneira simples de encontrar
essas quantidades elétricas é multiplicar o rácio 𝒙𝒃 pela menor faixa de valores de sinal de
entrada 𝑄.este caso:
(3)
𝑣𝑜 = 𝑉 − + 𝑥𝑏 × 𝑄,
onde 𝒗𝒐 é a tensão de saída do DAC ou chamada quantidade elétrica. 𝑉 − neste caso é zero
devido ao intervalo de valores positivos considerados na medição (0-100°C). 𝒙𝒃 é o rácio de
conversão (input/output) do ADC. No entanto o sinal de entrada do ADC é contínuo, enquanto
o sinal de saída vem na forma discreta. Desta forma é necessário utilizar o critério de
Nyquist, definido pelo seguinte equação:
(4)
𝑓𝑠 = 𝑎 × 𝑓𝑎 .
O critério requer que a frequência do sinal amostrado 𝑓𝑠 seja pelo menos duas vezes a
frequência mais alta contida no sinal de entrada 𝑓𝑎 , para produzir uma ótima
sobreamostraagem; 𝑎 é considerado o rácio de amostragem.

b. Sensor de temperatura
Os sensores elétricos de temperatura na maioria dos casos são difíceis de aplicar, não só
devido à sua estrutura (por exemplo, os termopares requerem compensação de junção fria,
enquanto os termístores não são lineares), mas também pelo facto de as saídas dos sensores
comuns não serem linearmente proporcionais às escalas de temperatura. Vários destes
problemas foram corrigidos com o aparecimento dos sensores monolíticos, tais como, o
LM3911, o LM134 e o LM135. Porém, nesta gama de sensores as suas saídas estão em Kelvin, o
que força os utilizadores a subtrair uma grande tensão constante, para obter as escalas nas
unidades convenientes em Celsius ou Fahrenheit. Em 1983 surgem dois circuitos integrados, os
sensores LM34 Precision Fahrenheit e o LM35 Precision Celsius [5].
Como a leitura dos valores do termómetro digital é feita em Celsius, o dispositivo utilizado
pertence à série dos LM35, cuja tensão de saída é linearmente proporcional à escala. A saída
de baixa impedância e calibração inerente torna a interface de leitura e de controlo mais
fácil. O sensor LM35 é um dispositivo versátil, com uma grande variedade de aplicações. Esta
serie de sensores necessita apenas de 60µA e apresenta um aquecimento superficial muito
baixo, ≤ 0,1°C em ar parado. Isto permite que o dispositivo seja colado ou cimentado [6].

c. Pré amplificador
A família de amplificadores LTC 6912 de canal duplo, de baixo ruído e de ganho programável
digital, fornece dois amplificadores inversores independentes. A interface periférica serial
(SPI) de 3 fios possibilita programar o ganho de ambos os amplificadores independentemente
em relação a 1,65V. Como os ganhos de inversão de tensão do LTC6912-1 são de 0, 1, 2, 5,
10, 20, 50 e 100V/V, é possível aplicar entradas de escala completa com sinais pequenos
como ±12mV [7]. A Figura 1 mostra a interface de comunicação SPI entre o FPGA e o
amplificador. O ganho para cada amplificador é enviado como uma palavra de comando de 8
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bits, consistindo em dois campos de 4 bits. O bit mais significativo é B3 e é enviado primeiro
[8].

Figura 1- SPI , interface série para o amplificador

d. Conversor analógico digital
Os LTC1407-1 / LTC1407A-1 são ADCs 12 e 14 bits com duas entradas diferenciais amostradas
simultaneamente a 1,5 Msps. Estes dispositivos consomem apenas 4,7mA com uma fonte de
alimentação de 3V. A sua função de desligamento automático reduz o consumo de energia em
até 10 µW. A combinação de alto desempenho e baixo consumo, torna o dispositivo adequado
para aplicações portáteis e de alta velocidade. O LTC1407-1 / LTC1407A-1 faz com que as
suas duas entradas sejam amostradas em simultâneo na curva de subida do sinal CONV [9].
Então essas entradas amostradas são convertidas a uma taxa de 1,5Msps por canal. A rejeição
de modo comum de 80dB permite ao utilizador eliminar ciclos de terra e ruídos de modo
comum, medindo os sinais diferencialmente da fonte. Os dispositivos convertem as entradas
bipolares de -1,25 V para 1,25 V. O balanço de tensão absoluta para os canais ±CH0 e ±CH1,
estende-se da terra até a fonte de tensão. A interface serial envia para fora os dois resultados
de conversão em 32 tempos de relógio, de maneira a promover compatibilidade com a
interface serial padrão.

Figura 2 – Interface do ADC

Após a implementação do código em VHDL, podemos ver na Tabela 1, a capacidade utilizada
do sistema.
Tabela 1 – Utilização da lógica FPGA
Utilização da lógica
Camadas de Flip Flops
Entrada de LUTs
Camadas ocupadas
Camadas de lógica relativa
Camadas de lógica não-relativa

Usada
135
199
136
136
0

3. Resultados e discussão
Na prática, existem várias formas de lidar com a aquisição de dados. Existem inúmeros
dispositivos que podem ser usados com precisão. Este capítulo avalia o dispositivo de medição
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de temperatura através das equações teóricas e análise de dados obtidas empiricamente e
processadas pelo nosso script MATLAB.
Procedemos à análise medindo a temperatura T em °C. Neste caso avaliamos a temperatura
do ar ambiente. Antes de prosseguir verificamos a estabilidade do sinal de saída do sensor
antes do circuito principal.
No caso seguinte, uma fração do sinal amostrado é apresentada na sua forma de onda mais
simples. Com algumas amostras da ordem de 64 pontos de dados, o gráfico da Figura 3,
mostra a tensão de entrada (em Volts) em função do tempo (em s). O valor correspondente da
temperatura (em oC) obtem-se multiplicando por 100 o valor de tensão.

Figura 3 – Tensão de entrada

No entanto a sua forma de onda poderia ser obtida mais próxima a forma sinusoidal com o uso
de um filtro passa baixo. Esse sinal representa uma fração do sinal original amostrado pela
taxa de amostragem de Nyquist. A sua representação no domínio da frequência é conhecida
𝟏
como sequência de entrada. A Figura 4 apresenta os intervalos discretos de a uma taxa de
𝒇𝒔

64 amostras, durante um tempo de aproximadamente 60 segundos. Neste caso a temperatura
medida por um termómetro de metal líquido é de 𝑇0 = 30,56 °𝐶, enquanto a temperatura
média prevista pelo sistema implementado é de 𝑇 = 30,97 °𝐶 como pudemos observar pela
sequência de entrada, Figura 4, que marca os 309mV.

Figura 4 – Sequência de entrada

A Figura 5 diz-nos que o maior valor contido no sinal de entrada é de 𝑓𝑎 = 19,54𝐻𝑧. Este valor
é muito menor em comparação com 𝑓𝑠 , bem como a largura de banda de Nyquist (0,5𝑓𝑠).
Podemos observar que o rácio de sobreamosragem 𝒂 atinge um nível suficientemente
elevado, na ordem dos milhares.

Figura 5 – Domínio da frequência

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

65

4. Conclusão
No presente trabalho foi implementado um termómetro digital através do controlo do
amplificador, do ADC e do DAC da placa Spartan-3E FPGA Starter Kit. Com o desenvolvimento
da captura e processamento de dados foram utilizados o critério de Nyquist via FFT, a análise
espectral e a representação digital da taxa de sobreamostragem. Os resultados obtidos
confirmam o bom funcionamento do dispositivo desenvolvido. Em comparação com os valores
teóricos dados em (3), foi possível obter um erro relativo de
1% para as medições. Através
do critério dado em (4), identificou-se a frequência de primeira ordem do sinal amostrado,
além de se verificar que estamos num intervalo bem afastado da ocorrência de distorção
espectral. O desenho utilizado na implementação baseada em HDL baseou-se na máquina de
estados Moore, utilizando-se apenas 2% da área de silício do chip.
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Abstract
Three dimensional ﬂow over a backward facing step in turbulent ﬂow regime and with application of active ﬂow control
technique (AFC) is analyzed. Flow turbulence was simulated using LES based Smagorinsky-Lilly sub-grid scale model. The
motive for the present work is to study the eﬀectiveness of active ﬂow control in altering the ocurance of stream wise vortex
in the wake of the backward step. Two diﬀerent kinds of ﬂow control techniques were analyzed in this study namely zero net
mass ﬂow actuators and ﬂuidic actuators. Analysis of active ﬂow control was carried out by varying the frequency, to study
their respective eﬀects on the ﬂow and vortex dissipation in the wake of the step.
Keywords
Backward step; Turbulence; Flow control; LES simualtion; LES simualtion
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3D flow over a Backward step with Active Flow
Control
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a.mushyam@ubi.pt*; pascoa@ubi.pt
Nomenclature.
a
CD
CL
Cµ
Cs
f
h
p
Re
t
ul
dl
u
U
v
w
x
y
ρ

Height of the Backward step
Drag coefficient
Lift coefficient
Momentum Coefficient
Smagorinsky constant
Non-dimensional frequency of AFC,
Height of the physical domain
Non dimensional Pressure
Reynolds number
Non-dimensional Time
Upstream length of the physical domain
Downstream length of the physical domain
Non-dimensional Velocity Y direction
Free stream velocity in X direction at the inlet
Non-dimensional Velocity Y direction
Groove width
Non-Dimensional Eulerian coordinates in horizontal direction
Non-Dimensional Eulerian coordinates in vertical direction
Incoming fluid density

(m)

(m/s)

(Kg/m3)

Abbreviations.
AFC
ZNMF
FA

Active flow control
Zero net mass flow
Fluidic Actuator

1. Introduction.
Application of Active Flow Control (AFC) to aerospace systems and automobiles is regarded as
a promising new technology to increase their efficiency and safety. Effectivity of flow control
in enhancing aerodynamic efficiency on a backward step by decreasing drag force has been
reported and validated in 2D laminar flow condition [1]. Previously a passive flow control was
also studied to study the effects on flow past a square cylinder and interesting modes of
dissipation and flow characteristics were reports [2]. Flow control technology requires further
research and development for its feasibility to be applied on automobiles and aircraft
systems. The parametric analysis of the effects of flow control on backward step in 2D [1] to
determine an optimum configuration for the active flow control actuator, for both ZNMF and
FA actuators, to be implemented was based on the parameters like flow control frequency, jet
amplitude, groove width and position.
Most of the studies carried out using AFC are two dimensional [4-9]. In [4, 7, 9] flow over a
hump was evaluated with pulsating actuation was employed in the three cases. In [4] the
optimum actuator position to minimize downstream vortex shedding was analyzed and fluid
injection was always perpendicular to the surface. But in [7, 9] injected fluid was almost
tangential to the surface. It was observed that unsteady blowing drastically reduced the
momentum required, particularly when the non-dimensional frequency employed was close to
the flapping instability of the shear layer. In [5, 6 and 8] work was focused in understanding
the flow over a rounded ramp, having close similarities with the previous studies.
Recently some researcher has been carried out on studying the effect of using (AFC) on three
dimensional Ahmed bodies. Most of the papers were experimental [10, 11], where in both
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cases a 25º slanted angle Ahmed body was studied. In [11] is was observed that optimum
actuation frequencies were closed to the shear layer natural frequency, when grooves were
located slightly downstream of the separated point and they were about two times the shear
layer natural frequency when grooves were located upstream. They observed that the wake
was fully three dimensional and the three dimensionality was concentrated in the shear flow
region where absolute and convective instabilities exists, as reported among others in [12].
The lateral vortices in the flow over an Ahmed body are considered as 3D effects. Such lateral
vortices were experimentally studied in [13-19] and numerically in [20-25]. In most of these
studies suppression of lateral vortices using Active flow control actuators located along the
two lateral slanted edges [13, 17-18, 22-24]. In some other cases, lateral vortices were
altered using grooves located on the slanted surface upper edges [25-26]. Fluid injection,
absorption and combination of both or periodic forcing, was employed in previous studies and
Irrespective of the actuation strategy used, in any of the researches presented, it was not
possible to completely suppress the lateral vortices but the lateral vortices inclination angle
or its strength were altered. Typical drag reductions of about 10% were often observed. When
employing constant injection or absorption, typical velocity ratios of (u/U∞) = 0.6 were used,
but especially when performing experimental studies, velocity ratios above 2 were used [27].

2. Problem Statement
2.1 Physical domain
Figure 1 presents the physical domain of the backward step geometry inside a channel. Flow
over a backward facing step with upstream length, ul=2a and downstream length, dl=20a.
Flow over the step was simulated in 3D in turbulent regime using LES turbulence modeling, at
Reynolds number Re=1024000. No slip boundary condition was used at all solid boundaries.
The flow is constrained on the top surface at a height of 4a to limit the computational domain
and reduce the computational time. In order to simulate a far field downstream boundary,
Neumann boundary condition was used at the outlet, located at a distance of 20a downstream
of the step [28].
An orthogonal non-uniform structured grid was chosen, since it is most appropriate to
simulate the flow dynamics. Consisting of three sub-domains of the grid. Structured grid has
been generated in the three sub-domains using the stretching transformation [29], which
refines the grid in the vicinity of the solid walls.
Simulations were performed using two different types of active flow control techniques, zero
net mass flow and fluidic actuators. A non-dimensional frequency, f=0.065 and nondimensional velocity amplitude, A=0.1 was used for both the flow control techniques at Re=
1024000. The grove was placed at (x =1.953, z = 1) as seen in figure 1 (a). These studies were
carried out to understand the effects of the active flow control techniques on the horizontal
surface boundary layer development, stream wise vortex and the subsequent downstream
flow.
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Figure 1: Physical Domain of the Inclined Step (a) Side View (b) Front View (c) Top View and (d) 3D view
of the Backward step enclosed in a channel.
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2.2 Governing Equations.
Smagorinsky-Lilly Large Eddy Simulation (LES) model was used to model turbulent flow over
the backward step. The momentum and continuity equations subgrid-scale turbulent model
are presented as:
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Where  t is the subgrid-scale turbulent viscosity. The smagorinsky model can be summarized
as below:
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Cs is smagorinsky constant with value ranging from 0.1 to 0.2. The finite volume approach was
chosen for the simulation. Simulations have been carried out with non-dimensional NavierStokes equations as presented. The code was extensively validated in the previous studies [1,
2 &3]. Implementation of the active flow control techniques configuration of ZNMF and FA is
according to the 2D Backward step study [1].

3. Results and Discussion.
In this section initially the unsteady flow dynamics of 3D flow over an inclined step with flow
on the side of the step is analyzed with the help of streamline and Swirl contour plots at
Reynolds numbers, Re=1024000. Later the flow over backward step with AFC applied in a
groove positioned on the side of the step is analyzed and average lift and drag coefficients
are presented.

3.1 3D Flow over a Backward Step.
In order to visualize unsteady turbulent flow over a backward step, simulation at Reynolds
number, Re=1024000 is presented in figure 2, with the help of instantaneous streamlines and
swirl contour plots. In all cases, an upstream length, ul=2a was considered. The flow is
remains turbulent and modeled using Smagorinsky LES model at this Reynolds number.
The onset of span wise vortex in case of the backward facing step, occurs due to interaction
of the shear layers generated at the edge of the top and side surfaces of the step as observed
in figures 2(b). The shear layers generated when the flow separates from the surface at the
edge of the step interact with each other behind the the step in the wake leading to the
evolution of the span wise vortex. The rolling up shear layer is also seen to be formed due to
the interaction between the growing span-wise vortex in the wake of the step and the solid
boundary located below the vortex.
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From figure 2(a) a recirculating region is seen immediately behind the rear face of the step.
The recirculating region is formed due to the interaction of the fluid from the top and side
surfaces of the step immediately after the rear face of the step. It was also observed that this
recirculating region behind the backward step grows in size with time and until reaching a
saturation point. The boundary layers on the top and side surfaces of the step were found to
be stable. The development of the rolling up shear layer can be clearly seen in figure 2(a)
along with the velocity vector indicating the direction of flow in that plane and its interaction
with the swirling motion of the fluid in the wake of the step.

Figure 2: Side View of flow over backward step at Re=1024000 (a) Instantaneous swirl contour plot with
velocity vectors on YZ plane (b) Corresponding Streamline plot with swirl contour

3.2 3D Flow over a Backward Step with Active Flow Control.
The frequency of vortex dissipation, deduced from the FFT analysis of z-axis velocity of the
flow at a point in the span-wise vortex as seen figure 2(b) was found to be f=0.065 at
Re=1024000. The flow over backward step at Re=1024000 was simulated with AFC frequency,
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f=0.065 for both flow control techniques to compare the effects of two AFC techniques on the
properties of the wake of the backward step. Figure 3 and 4 presents present the flow over a
backward step at Re=1024000 with ZNMF and FA techniques applied respectively. The
frequency and amplitude of both the case are f=0.065 and A=0.1 respectively. The groove was
placed at (x=1.953, z=1) and the width of the groove was considered as w=0.023. From figure
3(b), it can be seen that the evolution of span-wise vortex in the wake of the backward step
doesn’t occur when ZNMF technique is applied at Re=1024000 on side of the step. It can be
deduced that ZNMF technique applied on the side of the step, is very effective in averting the
evolution of span wise vortex in the wake of the step by effectively altering the interactions
of the shear layers and kinetic energy in the wake of the step through the absorption and
injection of fluid, as in case of ZNMF technique, into the boundary layer.

Figure 3: Side View of flow over backward step with ZNMF technique at Re=1024000, f=0.065 and A=0.1
(a) Instantaneous swirl contour plot with velocity vectors on YZ plane (b) Corresponding Streamline plot
with swirl contour
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Figure 4 shows the onset of the span-wise vortex in the wake of the step when FA technique is
applied on the side surface of the step. The onset can be seen from figure 4(b) and the
development of the span-wise vortex in the wake of the backward step is higher than when
ZNMF technique is applied at Re=1024000 on side of the step, as seen in figure 3(b). But when
comparing figure 2(b) with 4(b) the intensity and development of the span-wise vortex in the
wake of the step is largely suppressed in case of latter than former due to the inducing of
fluid into the boundary layer on the side surface of the step, as in case of FA technique,
leading to suppression of interactions in the wake of the step. By comparing figures 3(b) and
4(b), it can be concluded that FA is effective in suppressing the evolution and development of
the span-wise vortex in the wake of the step but ZNMF technique is more effective in
suppression of the evolution of the span-wise vortex.

Figure 4 : Side View of flow over backward step with FA technique at Re=1024000, f=0.065 and A=0.1 (a)
Instantaneous swirl contour plot with velocity vectors on YZ plane (b) Corresponding Streamline plot
with swirl contour

3.3 Effects of frequency on average Drag and Lift coefficients:
Table 1 presents the drag and lift coefficient acting on the backward step at Re=1024000
when actuated with AFC jet at the natural dissipating frequency, f=0.065. It can be seen that
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with application of ZNMF technique the drag acting on the body is 54.59% smaller when
compared to FA technique and this can be attributed to decrease in pressure acting on the
rear face of the backward step. The change in lift coefficient in this case is negligible due to
minor variation in pressure on the top surface of the backward step as the AFC groove is
placed on the side surface of the step.
Re=1024000
CD
CL

ZNMF
0.0185
-0.1778

FA
0.0286
-0.1714

Table 1: Drag and Lift co-efficient of Backward step at Re=1024000 with f=0.065 & A=0.1

It can be concluded that drag acting on the body is minimum when ZNMF technique is applied
on the backward step. The groove can also be placed on the top surface of the step to alter
the lift acting on the body and this study can be of further analysis with applications in
aircraft wings and automobile performance enhancement.

4. Conclusions:
1. ZNMF technique was found to be more effective in suppression of span-wise vortex
evolution than FA technique at higher Reynolds number, Re=1024000.
2. FA technique is effective when flow is actuated at the natural dissipating frequency
for suppressing the span-wise vortex.
3. The drag acting on the step is much smaller in case of ZNMF technique than FA
technique applied on the side of the backward step.
4. The variation in lift acting was found to be negligible between ZNMF and FA due to
the minor variation in pressure acting on the top surface.
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Abstract
The Radio Blackout is a typical phenomenon when re-entry or hypersonic velocities are involved. In this phenomenon, the
high temperature around the vehicle causes the air molecules to dissociate, surrounding the vehicle in a plasma layer,
blocking communications to and from the aircraft. Many blackout mitigation techniques have been proposed, one such being
the magnetic window, in which a magnetic ﬁeld is imposed on the plasma that surrounds the vehicle, and reduces electron
movement, lowering the plasma frequency, opening a spectral window that the electromagnetic waves can penetrate.
Seeing as how experimental studies of blackout mitigation techniques are extremely expensive, numerical simulations have
become increasingly popular, as they provide suﬃciently accurate results at a much lower cost. Perfect gas models do not
provide suﬃciently accurate simulations, since they are unable to simulate several important phenomena that occur in a
hypersonic ﬂow. Those phenomena can only be modelled by a real gas model. In this paper, a real gas model formulation
will be proposed, capable of accounting for several phenomena, such as chemical and thermal non-equilibrium, vibrational
and electronic excitation, ionization, among others.
Keywords
Real gas model; Hypersonic ﬂight; CFD simulation; Thermal and chemical non-equilibrium
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A multi-species real gas model for the simulation
of plasma flow in re-entry vehicles
1. Introduction
Radio Blackout is a phenomenon that occurs when a vehicle reaches hypersonic velocities, in
which the air molecules are dissociated due to the high temperatures around the vehicle,
enveloping it in a plasma layer that prevents communication to and from the aircraft [1]. There
have been several blackout mitigation approaches, amongst which is the magnetic window
approach. In this method, a magnetic field is imposed in the plasma around the antenna, which
will reduce electron movement, and dampen the plasma frequency, generating a spectral
window through which the signal can pass [2]. Experimental studies of hypersonic and re-entry
vehicles are extremely expensive, and, as such, a more economical solution needs to be found.
Numerical studies can provide such a solution, since they can provide accurate results at a
lower cost.
In our previous work, a perfect gas model was used to simulate the effect of the magnetic
window method on a RAM-C II during re-entry [3]. This presented some accuracy problems,
since the perfect gas form of the Navier-Stokes equations is unable to accurately model several
physical phenomena that occur in hypersonic flows, such as chemical and thermal nonequilibrium, vibrational and electronic excitation, ionization, among others [4].
To accurately simulate a hypersonic flight, a real gas model must be used. This paper intends
to present an extended formulation of the Navier-Stokes equations that can be used to describe
hypersonic flow, as well as the thermodynamic and transport property models, finite-rate
chemistry model and the energy relaxation model, both of which can be used to describe the
chemical and thermal non-equilibrium.

2. Navier Stokes equations
The real gas model assumes a continuum approximation. It is accepted that the rotational and
translational energies balance each other after a few collisions [5], and, as such, both the
translational and rotational temperatures can be described using a single temperature, 𝑇𝑡𝑟 . It
is also assumed that the vibrational and electronic energy modes for all species, and the
electron translational energy mode can be modelled using a single temperature 𝑇𝑣𝑒 , seeing as
how: electron translational temperature tends to diverge from heavy particle species
translational temperature [5]; vibrational temperature of different molecules tend to converge
to the same value [4, 6]; and the energy transfer between the translational energy mode of
electrons and the vibrational energy mode of heavy particles is very fast [7]. These assumptions,
while not the most accurate on certain cases, provide adequate values for aerodynamic
coefficients and convective heat transfer rates for hypersonic and re-entry flights [7], on which
this study intends to focus. As such, the conservation equations for the real gas model can be
described as follows:
𝜕𝜌𝑠
⃗ − ∇ ∙ (−𝐉⃗⃗𝐬 ) = 𝜔̇ 𝑠 ;
+ ∇ ∙ 𝜌𝑠 𝐔
𝜕𝑡
⃗
𝜕𝜌𝐔
⃗𝐔
⃗ + 𝑝) − ∇ ∙ 𝜏 = 𝐣×𝐁
⃗;
+ ∇ ∙ (𝜌𝐔
𝜕𝑡
𝜕𝐸
⃗ − 𝜏𝐔
⃗ + (𝐪
⃗ 𝑣𝑒 + 𝐪
⃗ 𝑡𝑟 ) + ∑(𝐉⃗⃗𝐬 ℎ𝑠 )) = 𝟎;
+ ∇ ∙ ((𝐸 + 𝑝)𝐔
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑣𝑒
⃗ +𝐪
⃗ 𝑣𝑒 + ∑(𝐉⃗⃗𝐬 𝑒𝑣𝑒,𝑠 )) = 𝟎;
+ ∇ ∙ (𝐸𝑣𝑒 𝐔
𝜕𝑡

(1)
(2)
(3)
(4)
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The system is composed of the species continuity equation (eq. 1), momentum equation (eq.
2), the total energy equation (eq. 3) and the vibrational-electron-electronic energy equation
(eq. 4).
⃗ is the flow
In these equations, 𝜌𝑠 and 𝜌 are the species and mixture density, respectively; 𝐔
velocity vector; ⃗⃗𝐉𝐬 is the species diffusion flux vector; 𝜔̇ 𝑠 is the species mass production rate
⃗ are the
through chemical reactions; 𝑝 is the pressure; 𝜏 represents the viscous terms; 𝐣 and 𝐁
⃗ 𝑣𝑒 and 𝐪
⃗ 𝑡𝑟 are the vibrationalelectric current density and the imposed magnetic field; 𝐪
electron-electronic and the translational rotational heat fluxes, respectively; ℎ𝑠 is the species
enthalpy; and 𝐸 and 𝐸𝑣𝑒 are the total and vibrational-electron-electronic energy.

3. Species continuity equation
The real gas model determines the density of each individual species, thus ensuring the species
continuity. At the same time, the model also solves for the mixture density (eq. 5), which will
then be used to determine each species mass fraction (eq.6).
𝜕𝜌
⃗ = 0;
+ ∇ ∙ 𝜌𝐔
𝜕𝑡
𝜌𝑠
𝑌𝑠 = ;
𝜌

(5)

𝑌𝑒 = 1 − ∑ 𝑌𝑠 ;

(7)

𝜌𝑒 = 𝜌𝑌𝑒

(8)

(6)

In order to guarantee that the summation of the species mass fraction is 1, the model does not
solve the continuity equation for the electron density. Instead, the electron mass fraction is
obtained by subtracting each species mass fraction from 1, and the electron density is then
obtained by multiplying the mixture density and the electron mass fraction, as can be seen in
eq.7 and eq.8.
3.1 Mass diffusion flux
The mass diffusion fluxes for each species, except electrons, are calculated using a modified
Fick’s law. This modification ensures that the sum of all the diffusion fluxes is zero, and, thus,
helps prevent the code from diverging [8]. The mass diffusion fluxes can be obtained with eq.
9:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐉𝐬≠𝐞 = −𝜌𝐷∇𝑌𝑠 − 𝑌𝑠 ∑ −𝜌𝐷 ∇𝑌𝑟 ;
(9)
𝑟≠𝑒

Where 𝐷 is the mass diffusion coefficient, which can be calculated by assuming a constant
Lewis number, 𝐿𝑒 = 1.4:
𝐿𝑒 ∙ 𝑘𝑡𝑟
(10)
𝐷=
;
𝜌 ∙ 𝐶𝑝
Where 𝑘𝑡𝑟 is the mixture rotational translational thermal conductivity, and the air specific heat
𝐶𝑝 = 1006 𝐽/𝐾𝑔𝐾. This approach is only valid for velocities under 10 km/s, after which an
individual mass diffusion coefficient must be used for each species [9].
Since the electron molecular weight is so small when compared to that of atoms and molecules,
the electron diffusion flux value is assumed small, and, as such, is not included in eq.9. To
ensure charge neutrality, the electron diffusion flux is calculated assuming ambipolar diffusion
[4]:
⃗⃗𝐉𝐬 𝑐𝑠
⃗⃗⃗
𝐉𝐞 = 𝑀𝑒 ∑
;
(11)
𝑀𝑠
𝑠≠𝑒
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Where 𝑀𝑠 and 𝑀𝑒 are the species and electron molecular weight and 𝑐𝑠 is the species charge.
3.2 Chemical model
This model uses a finite-rate chemistry model to account for the chemical reactions that occur
amidst the flow. This model can be used to simulate any number of reactions with any number
of chemical species and, as such, can emulate different atmospheric models [4]. The model is
structured so that only reversible reactions are considered. Since the near total of reactions
that occur in hypersonic flows is reversible, the model does not need to be altered to account
for irreversible reactions. The mass production rate of species 𝑠 is given by eq.12:
𝜌𝑗
𝜔̇ 𝑠 = 𝑀𝑠 ∑(𝛽𝑠𝑘 − 𝛼𝑠𝑘 ) [𝑘𝑓𝑘 ∏ ( )
𝑀𝑗
𝑘

𝑗

𝛼𝑗𝑘

𝜌𝑗
− 𝑘𝑏𝑘 ∏ ( )
𝑀𝑗

𝛽𝑗𝑘

];

(12)

𝑗

Where 𝛼𝑠𝑘 and 𝛽𝑠𝑘 are, respectively, the reactant and the product stoichiometric coefficients
of species 𝑠 in reaction 𝑘, and 𝑘𝑓𝑘 and 𝑘𝑏𝑘 are the forward and backward reaction rates for
reaction 𝑘. These reaction rates are affected by the level of chemical non-equilibrium in the
flow, and should be equal if the flow is in equilibrium. The forward reaction rate is obtained
using Arrhenius curve fits, as can be seen on eq. 13.
−𝜃𝑘
𝑘𝑓𝑘 = 𝐶𝑓𝑘 𝑇 𝜂𝑘 exp (
);
𝑇

(13)

Where the coefficients 𝐶𝑓𝑘 , 𝜂𝑘 and 𝜃𝑘 , which are constants for each reaction, can be found in
[4]. The temperature 𝑇 is different depending on which type of reaction is occurring. For
exchange, charge exchange, dissociation and recombination ionization the rotational
translational temperature, 𝑇𝑡𝑟 , is used, while impact ionization reactions are controlled with
vibrational electron electronic temperature, 𝑇𝑣𝑒 .
The backward reaction rate is the quotient of the forward reaction rate and the equilibrium
constant:
𝑘𝑏𝑘 =

𝑘𝑓𝑏𝑘
;
𝑘𝑒𝑞

(14)

Where 𝑘𝑓𝑏𝑘 is dependent on a different temperature than 𝑘𝑓𝑘 : for every reaction except the
recombination ionization, impact ionization and impact dissociation of N 2, the controlling
temperature is 𝑇𝑡𝑟 , and, for the aforementioned reactions, the controlling temperature is 𝑇𝑣𝑒 :
−𝜃𝑘
𝑘𝑓𝑏𝑘 = 𝐶𝑓𝑘 𝑇𝑏 𝜂𝑘 exp (
);
𝑇𝑏

(15)

The equilibrium constants can be calculated using curve fits, as seen in eq. 16:
𝑇
10000
10000
10000 2
𝑘𝑒𝑞 = exp [𝐴1 (
) + 𝐴2 + 𝐴3 ln (
) + 𝐴4 (
) + 𝐴5 (
) ];
10000
𝑇
𝑇
𝑇

(16)

Where the coefficients A, which are listed in [10], are interpolated based on the species number
density:
𝑛=

𝑁𝐴
𝜌;
𝑀𝑠 𝑠

(17)
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For number densities below the data range, the tabulated values for the minimum number
density should be used. Similarly, for number densities above the data range, the values for
the maximum number density tabulated should be used [10].

4. Momentum equation
The model accounts for viscous stress and a Lorentz force source term. The viscous stress is
given by:
2
𝑇
⃗ ) 𝐈 + 𝜇 [∇𝐔
⃗ + (∇𝐔
⃗ ) 𝑡𝑟 ] ;
𝜏 = − ( 𝜇∇ ∙ 𝐔
3

(18)

On this model, the source term of the momentum equation is given by the Lorentz force, which
multiplies the magnetic field with the current density, which is given by the Ohm’s Law:
⃗ +𝐔
⃗ ×𝐁
⃗ );
𝐣 = 𝜎(𝐄

(19)

⃗ and 𝐁
⃗ are, respectively, the electric and magnetic fields.
Where 𝜎 is the electric conductivity, 𝐄
The magnetic field can be decomposed into induced and imposed magnetic field. Since the
electric conductivity on ionized air is relatively low, the induced magnetic field will be
considerably lower than the imposed magnetic field, and will diffuse in a faster time scale. This
difference in time scales can lead to divergence, and, as such, a low magnetic Reynolds number
approximation is used, in which the induced magnetic field is considered negligible [11]. As
such, the magnetic field that appears in Ohm’s Law is the imposed magnetic field.
The mixture pressure is given by Dalton’s law of partial pressures, which states that, for a
mixture of non-reacting gases, the total pressure is equal to the sum of each individual gas
pressure [12]:
𝑝 = ∑ 𝜌𝑠 𝑅𝑠 𝑇𝑡𝑟 + 𝜌𝑒 𝑅𝑒 𝑇𝑣𝑒 ;

(20)

𝑠≠𝑒

Where 𝑅𝑠 is the species individual gas constant.
4.1 Transport properties
In this model, the mixture viscosity is obtained using Wilke’s mixing rule [13]:
𝜇=∑

𝑌𝑠 𝜇𝑠
;
Φ𝑠

(21)

Where 𝜇𝑠 is the species viscosity, which can be calculated using Blottner’s curve fits [14]:
𝜇𝑠 = 0.1 exp[(𝐴𝑠 ln 𝑇 + 𝐵𝑠 ) ln 𝑇 + 𝐶𝑠 ];

(22)

Where 𝐴𝑠 , 𝐵𝑠 and 𝐶𝑠 are constants for each individual species, and can be found in [4].
The mixture thermal conductivity for each energy mode is given by eq. 23:
𝑘=∑
𝑠

𝑌𝑠 𝑘𝑠
;
Φ𝑠

(23)

Where 𝑘𝑠 is the species thermal conductivity for each energy mode, which are given by eq. 25,
for the mixture translational-rotational thermal conductivity, and eq. 26, for the mixture
vibrational-electron-electronic thermal conductivity. The term Φ𝑠 , which is used to determine
both the mixture viscosity and thermal conductivity, is calculated by:
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1 2

−1

𝜇𝑠 𝑀𝑟 4
𝑀𝑠
Φ𝑠 = ∑ 𝑌𝑟 [1 + √ ( ) ] [√8 (1 + )]
𝜇𝑟 𝑀𝑠
𝑀𝑟

;

(24)

𝑟

The species thermal conductivity for each energy mode is given by Eucken’s relation, which
relates the species thermal conductivity with the species viscosity and heat capacity [15]:
𝑘𝑡𝑟 =

5
𝜇 𝐶𝑣 + 𝜇𝑠 𝐶𝑣𝑟,𝑠
2 𝑠 𝑡,𝑠

(25)

(26)

𝑘𝑣𝑒 = 𝜇𝑠 𝐶𝑣𝑣𝑒,𝑠

This transport properties model, sometimes designated as Wilke/Blottner/Eucken model, is
valid for a maximum temperature of around 10 000 K, and a velocity lower than 10 km/s, after
which a different model must be used [16].

5. Total energy equation
The energy per unit volume of the mixture is given by eq. 27:
1
𝐸 = ∑ 𝜌𝑠 𝐶𝑣𝑡𝑟,𝑠 𝑇𝑡𝑟 + 𝜌(𝑢2 + 𝑣 2 + 𝑤 2 ) + ∑ 𝜌𝑠 ℎ𝑠0 + 𝐸𝑣𝑒 ;
2
𝑠≠𝑒

(27)

𝑠≠𝑒

Where ℎ𝑠0 is the species enthalpy of formation at 0 K, and 𝑢, 𝑣 and 𝑤 are the velocity
components for each direction.
The species enthalpy is obtained by multiplying the species gas constant with the temperature
(translational rotational for every species except electrons, that multiply by the vibrational
electronic temperature) and adding the internal energy per unit mass of the species:
𝑅 𝑇 + 𝑒𝑠 if molecules and atoms
ℎ𝑠 = { 𝑠 𝑡𝑟
;
𝑅𝑒 𝑇𝑣𝑒 + 𝑒𝑒 if electrons

(28)

Where the internal energy 𝑒𝑠 is given by eq.38.

6. Vibrational-electron-electronic energy equation
The mixture vibrational-electron-electronic energy per unit volume is obtained by multiplying
the species density and the vibrational-electron-electronic energy per unit volume:
𝐸𝑣𝑒 = ∑ 𝜌𝑠 𝑒𝑣𝑒,𝑠 ;

(29)

𝑠

Where the species vibrational-electron-electronic energy is given by eq. 39.
6.1 Heat flux
The heat flux for each energy mode is calculated by Fourier’s law:
⃗ 𝑡𝑟 = −𝑘𝑡𝑟 ∇𝑇𝑡𝑟 ;
𝐪

(30)

⃗ 𝑣𝑒 = −𝑘𝑣𝑒 ∇𝑇𝑣𝑒 ;
𝐪

(31)
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Where 𝑘𝑡𝑟 and 𝑘𝑣𝑒 are the mixture thermal conductivity for each energy mode obtained in eq.
25 and eq. 26.
The translational and rotational specific heats at constant volume are assumed to be constant,
since both the translational and the rotational energy modes are fully excited at lower
temperatures than those the model predicts [4], and are given by:
𝐶𝑣𝑡,𝑠 =
𝐶𝑣𝑟,𝑠 {

3
𝑅
2 𝑠

(32)

𝑅𝑠 if molecules
;
0 if atoms and electrons

(33)

𝐶𝑣𝑡𝑟,𝑠 is the species translational rotational specifc heat at constant volume, given by the sum
of the species vibrational and translational specifc heats:
(34)

𝐶𝑣𝑡𝑟,𝑠 = 𝐶𝑣𝑡,𝑠 + 𝐶𝑣𝑟,𝑠 ;

The vibrational electronic specifc heat is given by the sum of the both the vibrational and
electronic specifc heat, for molecules and atoms, or by the translational specifc heat for
electrons:
𝐶𝑣𝑣𝑒 = {

𝐶𝑣𝑣,𝑠 + 𝐶𝑣𝑒𝑙,𝑠 if molecules and atoms
;
𝐶𝑣𝑡,𝑒
if electrons

(35)

2

(𝜒𝑣,𝑠 ) exp(𝜒𝑣,𝑠 )

𝑅
if molecules
𝐶𝑣𝑣,𝑠 = { 𝑠 [exp(𝜒 ) − 1]2
;
𝑣,𝑠
0
if atoms and electrons

(36)

2

𝑅𝑠

[∑ 𝑔𝑖,𝑠 (𝜒𝑒𝑙,𝑠 ) exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )]
∑ 𝑔𝑖,𝑠 exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )

−

𝐶𝑣𝑒𝑙,𝑠 = −[∑ 𝑔 𝜃
𝑖,𝑠 𝑒𝑙,𝑖,𝑠 exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )][∑ 𝑔𝑖,𝑠 (𝜒𝑒𝑙,𝑠 ⁄𝑇𝑣𝑒 )exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )]
[∑ 𝑔𝑖,𝑠 exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )]

2

{0

;

(37)

if molecules and atoms
if electrons

The internal energy per unit mass 𝑒𝑠 is given by:
𝐶𝑣 𝑇 + ℎ𝑠0 + 𝑒𝑣𝑒,𝑠 if molecules and atoms
𝑒𝑠 = { 𝑡𝑟,𝑠 𝑡𝑟
;
𝐶𝑣𝑡,𝑒 𝑇𝑣𝑒
if electrons

(38)

Where the species vibrational-electron-electronic energy is given by:
𝑅𝑠 (

𝜃𝑣,𝑠

𝑒𝑣𝑒,𝑠 = {
exp(𝜒𝑣,𝑠 ) − 1
𝐶𝑣𝑡,𝑒 𝑇𝑣𝑒

+

∑ 𝑔𝑖,𝑠 𝜃𝑒𝑙,𝑖,𝑠 exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )
) if molecules and atoms
;
∑ 𝑔𝑖,𝑠 exp(−𝜒𝑒𝑙,𝑠 )
if electrons

(39)

Where 𝜒𝑒𝑙,𝑠 is the ratio between the species characteristic electronic temperature and the
vibrational electronic temperature and 𝜒𝑣,𝑠 is the ratio between the species characteristic
vibrational temperature and the vibrational electronic temperature.
𝜒𝑒𝑙,𝑠 =

𝜒𝑣,𝑠 =

𝜃𝑒𝑙,𝑖,𝑠
;
𝑇𝑣𝑒

(40)

𝜃𝑣,𝑠
;
𝑇𝑣𝑒

(41)
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Where the species characteristic vibrational temperature 𝜃𝑣,𝑠 and the species characteristic
electronic temperature can be found in [4].

7. Conclusions
In this paper, a real gas formulation is presented, capable of providing more accurate
simulations than the perfect gas model previously used. This model works under several
assumptions: continuum approximation; translational and rotational temperatures can be
modelled using a single temperature 𝑇𝑡𝑟 ; electronic and vibrational temperatures, as well as
electron translational temperature can be modelled using a single temperature 𝑇𝑣𝑒 ; the flow
velocity is lower than 10 km/s; the temperature is lower than 10 000 K; and a low magnetic
Reynolds number approximation is used. These approximations largely simplify the equation
system, but provide sufficiently accurate results for aerodynamic coefficients and heat transfer
rates for usage in modelling a re-entry or hypersonic flight.
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Abstract
Active ﬂow control by DBD plasma actuators is a topic with great interest by worldwide scientiﬁc community. DBD plasma
actuators are mainly used for boundary layer control in order to improve the aerodynamic performance of aerial vehicles.
These simple devices consists of two electrodes separated by a dielectric barrier material. The actuator operates when is
supplied by an AC high-voltage and high-frequency signal. When the amplitude of the applied voltage is large enough, an
ionization of the air (plasma) occurs over the dielectric surface. These ionized particles, in the presence of the electric ﬁeld
gradient, produces a body force on the ambient air. In the present study, diﬀerent experimental techniques are described
and used to provide an experimental characterization about electrical parameters, induced velocity and thermal behaviour
of DBD plasma actuators. The results are presented and discussed considering the possible applications of DBD plasma
actuators.
Resumo
O controlo ativo de escoamentos, a partir de atuadores a plasma DBD, é um tema de grande interesse para a comunidade
cientíﬁca mundial. Os atuadores a plasma DBD são principalmente usados para controlo da camada limite de modo a
aumentar o desempenho aerodinâmico de veículos aéreos. Estes dispositivos de grande simplicidade consistem em dois
elétrodos separados por uma camada de material dielétrico. O atuador funciona quando alimentado por um sinal AC de
elevada tensão e elevada frequência. Quando a amplitude da tensão aplicada é suﬁcientemente elevada, ocorre a ionização
do ar adjacente ao dielétrico (formação de plasma). Estas partículas ionizadas, na presença do gradiente de campo elétrico,
produz uma força no ar ambiente. Neste estudo, diferentes técnicas experimentais são descritas e utilizadas de modo a
fornecer uma caracterização experimental de parâmetros elétricos, velocidade induzida e comportamento térmico dos
atuadores a plasma DBD. Os resultados são apresentados e discutidos considerando as possíveis aplicações dos atuadores a
plasma DBD.
Keywords
Plasma Actuators; Dielectric Barrier Discharge; Boundary Layer Control
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Experimental Characterization of Dielectric
Barrier Discharge Plasma Actuators for Boundary
Layer Flow Control
1. Introduction
Over the last two decades, the use of Dielectric Barrier Discharge (DBD) plasma actuators for
flow control applications has gained significant interest in the aerodynamic community [1-3].
These devices present very interesting features such as, the absence of mechanical
components, fast response time, very low mass, easy implementation and robustness [4-6]. The
diverse applications of DBD plasma actuators include boundary layer flow control [7-10],
separation control [11-14], wake control [15,16], aircraft noise reduction [17] and modification
of velocity fluctuations [18,19].The single DBD plasma actuator configuration is composed of
two flat electrodes flush mounted on both sides of a dielectric surface, as represented in figure
1. One of the electrodes is exposed to the adjacent air and it is connected to an AC high-voltage
and high-frequency power source, while the other electrode is encapsulated by the dielectric
material and grounded. Thus, the electrodes are designated by exposed electrode and
encapsulated or cover electrode, respectively. To operate the plasma actuator an AC highvoltage and high frequency signal is applied to the exposed electrode in a range of few kilovolt
to 50 kV and 1 kHz to a few tens of kHz. When a sufficient AC high voltage signal is applied to
the exposed electrode, the asymmetric electrode configuration creates an electric field that
weakly ionizes the adjacent air forming a plasma discharge. The charged particles, in the
presence of the electric field, experience a body force in the direction of decreasing electric
field potential. Due to this phenomenon the ambient air is accelerated towards the dielectric
surface and is expelled away from the exposed electrode. The pressure drop above the exposed
electrode leads to a suction effect pulling the air towards the surface. The DBD plasma
actuators are based in the notion of plasma. The notion of plasma was introduced in physics
literature by Langmuir [20] to denote a region of ionized gas discharge. However, this definition
has been extended and, currently, plasma refers to a system of particles whose collective
behaviour is defined by long-range Coulomb interactions [1,21]. Dielectric Barrier Discharge
were firstly introduced as active flow control devices in the nineties [22] particularly by the
works of Liu & Roth [23] and Roth et al. [24]. Since then, the dielectric barrier discharge plasma
actuators have been object of study in several works. The works conducted by Enloe et al.
[25,26] provided important considerations about the morphology and the geometric effects of
plasma actuators. They presented optical, electrical and thrust measurements for an
aerodynamic plasma actuator, and also measurements on the development of the plasma during
the several phases of the discharge cycle. These measurements allowed to conclude that the
thrust created by plasma actuators depends directly on the thickness of the exposed electrode.

Figure 1 – Schematic of a Single Dielectric Barrier Discharge plasma actuator configuration.

Forte et al. [27] quantified the instantaneous velocity induced in a flow by DC corona discharges
actuators and AC DBD plasma actuators, at atmospheric pressure. They found that DBD plasma
actuators provide a quick acceleration when the discharge is established and they induce a
boundary layer velocity in the range of 1.5 m/s to about 5 m/s. Later on, Font et al. [8]
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explored the plasma discharge and its interaction with the adjacent flow, presenting a
quantification of the plasma composition, its methods of momentum addition and the physics
of its generation. The results founded indicated that the plasma is generated through an
electron avalanche, being that the plasma is created as the electrons stream to the dielectric
on the first half of the input voltage cycle and stream back on the second half. They concluded
that the momentum is imparted to the flow on both half-cycles but the ionization is not equal
during them which leads to a production of a net force in just one direction. In the works
conducted by Pascoa et al. [28], Rodrigues et al [29] and Abdollahzadeh et al. [30], the authors
applied DBD plasma actuators on an innovative propulsion system for vectorized flow control.
The authors verified that the application of plasma actuators near the outlet of the vectorized
flow control system allow to improve the ability of the system to control the vectorized output
jet allowing to increase the range of deflection angles which can be achieved by the system.
Several works were also conducted showing the effectiveness of DBD plasma actuators for
boundary layer control in airfoils [11,31-33] and also in cylinders [15,34-36]. Additional
information about DBD plasma actuators characterizations can be found in the literature
reviews conducted by Kotsonis [37] and Bernard & Moreau [38].
The current work aims to present a characterization of the main physical parameters associated
to the plasma actuators operation. Thus, in the present study, we performed analysis about
electrical parameters and induced velocity field. The extremely high electric field present in
the plasma region is always an obstacle to overcome in experimental analysis. So, together with
the plasma actuator characterization, the different experimental techniques were described
focusing on the methods used to overcome the obstacles created by the plasma generation.

2. Experimental Setup and Methodology
The experimental setup was constituted by different systems which allowed to characterize
the DBD plasma actuator in terms of electrical parameters and induced flow velocity. The DBD
plasma actuator was constituted by two electrodes, made of copper tape, asymmetrically
mounted on either side of the dielectric with no gap between them. The dimensions of the
exposed electrode were 10 mm width, 80 mm length and 80 µm thickness. The covered
electrode had the same length and thickness of the exposed electrode and 20 mm width to
ensure that the discharge extension is not limited by the end of the covered electrode. The
dielectric layer was constituted by several layers of Kapton, with 100 mm length and 50 mm
width, which were overlapped to make a total thickness of 0.6 mm. The plasma actuator was
supplied by a PVM 500 power source. The PVM 500 is a power supply that allows the production
of the high voltage and high frequency signal needed to feed the plasma actuator. This power
supply can produce voltages up to 20 kV AC peak-to-peak with a frequency from 20 kHz to 50
kHz and at a current of 10 mA, so that the power ranges up to 200 W.

2.1. Electrical characterization setup
The objective of the electrical characterization setup was to measure the input signals applied
to the plasma actuator and estimate electrical parameters such as, power consumption, charge,
breakdown voltage, cold capacitance and effective capacitance. As already explained, the
actuator input signal was produced by PVM 500. This signal was measured by a PicoScope model
5443A. The PicoScope is an equipment that turns a normal computer into a powerful
oscilloscope. It is usually used in automotive diagnostics for fault-detection in sensors,
actuators and electronic circuits. Along with the PicoScope, a probe named Secondary Ignition
Pickup allowed to measure the voltage and the frequency of the signal. This tool has the
advantage of allowing to make measurements in a wire without cutting, disconnecting or
stripping the wire. Due to the characteristics of the signal (high voltage) the current waveform
cannot be measured by conventional laboratory equipment. To overcome this issue, two
different methods were used in order to obtain the desired electrical parameters: the electric
current method and the electric charge method. The electric current method was employed in
order to estimate the current and voltage waveforms and the power consumption. In this
method a resistor with known resistance R is placed between the covered electrode and ground,
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and then the current is calculated from the voltage Vr measured across the resistor using Ohm’s
law (Ia=Vr/R). The voltage across the resistor is low enough to be measured by conventional
instruments. The input voltage and current waveforms are recorded and the instantaneous
power can be computed via point-by-point multiplication of the voltage and current data
values, as defined in the equation,

Pa (t )  V (t ). I (t )

(1)

Where V(t) is the input voltage of the actuator, I(t) is the current and P(t) is the instantaneous
power. The average power of n periods (T) is obtained also trough the voltage and current data,
as described in the equation,

Pa 

1
nT



nT

0

(2)

V (t ). I (t )dt

In our specific case a metal film resistor was used with 100 Ω of impedance with 1% of tolerance.
This type of resistor was chosen because its impedance remains constant even under
temperature variations. The resistor used has a temperature coefficient of 50 ppm, which
means that the resistor impedance only varies 0.00005 Ω=ºC. Therefore, this variation can be
neglected in the power consumption analysis. The impedance of the resistor is relatively low
compared with the impedance of the actuator so, it does not affect the operation of the
actuator. In order to obtain the charge, the voltage breakdown and the capacitances of the
actuator, we used the electric charge method. In this method a monitor capacitor with known
capacitance is placed in series with the actuator, between the covered electrode and ground.
The capacitor is chosen with a large value of capacitance comparatively to the capacitance of
the actuator without plasma discharge. The capacitance of the actuators reported in various
studies is in the range of 5 pF and 200 pF, so typically the capacitor is selected with a value
between 1 nF and 330 nF. The capacitance value should be constant over the operating voltage
and frequency range of the actuator. By this way, the voltage across the capacitor is adequately
low to be measure by conventional instruments. The instantaneous charge of the capacitor is
given by:

Qm (t )  CmVm (t )

(3)

Where Cm is the capacitor capacitance and Vm is the voltage across the capacitor. The current
trough the capacitor is given by equation:

I m (t )  Cm

Vm (t )
t

(4)

Once the capacitor is connected in series with the actuator, we know that the current trough
the capacitor is equal to the current trough the actuator (Im=Ia). So the instantaneous power
dissipated by the actuator can be obtained by equation:

Pa (t )  Va (t ). I a (t )  Va (t ).Cm

Vm (t )
t

(5)

Where Va is the voltage across the actuator and Ia is the current trough the actuator. The
average power over “n” periods T is given by equation:

Pa 

1
nT



nT

0

Va (t ).Cm

Vm (t )
1
dt 
t
nT



nT

0

Va .Cm dVm

(6)

For one cycle we have,

Pa 

1
T

  V .Q
a

(7)
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Considering the equation (7), we know that the instantaneous charge and the instantaneous
actuator voltage plotted against each other generate a Lissajous curve. In our specific work a
monitor capacitor model E222M was used. It has 2,2 nF of capacitance, 20% of tolerance and a
rated voltage of 2 kV. The voltage across the resistor or capacitor was measured using a
conventional BNC crocodile clamps, connected to PicoScope. The waveform signals were
visualized and recorded by the computer.

2.2. Particle image velocimetry setup
To obtain the airflow velocity field induced by the DBD plasma actuator, a particle image
velocimetry system was used. The PIV technique allows to obtain the distribution of velocities
in a 2D flow field. This type of measurement is based on the addition of seeding particles to
the flow, which is then illuminated with a single light source. The light source should create a
light plane with constant intensity in the illuminated area. When the particles cross the light
plane, they reflect the incident light and it becomes possible to identify each particle. Two
consecutive images are taken in a short period time and the displacement of the particles
between the two images is calculated. With the displacement of the particles, and the time
between the images, we can obtain the velocity vectors by:



r
Up 
t

(8)



Where r is the displacement of the particles and t the time between the two images. The
seeding particles are an important element in the PIV measurements, since they present a
substantial influence in the final results. Different types of seeding particles were analysed,
considering that they should allow a good reflection of the incident light and should follow the
flow without changing its properties. We decided to use talcum powder because the particles
of talcum are white and have approximately 30 µm of diameter, which means that they can
provide a good reflection of the incident light. Besides, the talcum powder presents dielectric
properties and does not affect the operation of the DBD plasma actuator. The single light source
was provided by a laser that allows to produce a light sheet. This laser sheet defines the
measurement area. The laser that was used was a 1 L2S-SL-660-130-S-A-60 SteamLine Laser
System, which can work in a continuous mode or in a pulse mode. It was fed with 5V and 250
mA by a power supply BK Precision model 1660. This laser provides a light sheet with 660 nm
of wavelength, it has a power of 130 mW, and enables a modulation up to 10 kHz. The
modulation function allows to modulate the intensity of the laser by applying a voltage between
0 V and 5 V, where 0 V matches to 100% of intensity (full output power) and 5 V matches to 0%
of intensity (completely turn off the laser). The laser was synchronized with the camera using
a simple circuit with a microcontroller mbed NXP LPC 1768. The images were captured by a
digital camera CCD C10600-10B Orca-R2. A signal generator was used to produce a TTL signal
which is received by the control unit of the CCD camera and it defines the shooting time of the
camera. This signal generator allows to generate a sinusoidal, triangular or square signal with
amplitudes up to 10 V and frequencies up to 2 MHz. The control unit of the camera was
connected to the computer in which the parameters for the image acquisition were defined,
and the images were recorded. The electromagnetic interference generated by the plasma
actuator operation affects the operation of the system in pulse mode. To overcome this issue
the laser and the microcontroller were shielded with aluminium foil which was grounded. In
addition a low-pass filter circuit was used to filter the noise interference of the signal which
controls the laser. Other issue found in the PIV measurements with the DBD was related with
the plasma glow light emitted during the actuator operation. As already explained, PIV
measurements must be performed in a dark space ensuring that there is only one single light,
provided by the light source. The plasma discharge emits a purple glow light which burns the
PIV images when captured in pulse mode. To overcome this issue we used a band pass filter,
with a wavelength range of 600-699 nm, coupled with the camera lenses. By this way the laser
light, which is reflected by the seeding particles, is captured by the camera while the plasma
light is blocked.
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3. Results
In order to present an extensive characterization of DBD plasma actuators different physical
parameters were studied. In the following subsections we are going to present the results
obtained for a plasma actuator with a dielectric barrier discharge made of Kapton. First, we
are going to analyse its electrical parameters, including the input signal and the power
consumption at different input voltage levels. After that, we are going to analyse the velocity
field induced by the DBD plasma actuator by means of particle image velocimetry
measurements. To finalize the characterization, we are going to present Infra-Red
measurements and conduct an analysis on the temperature distribution of the DBD plasma
actuator.

3.1. Electrical characterization
As explained previously, in order to obtain the voltage, current and power waveforms, and also
the power consumption for different applied voltages, the electric current method was used.

a)

b)

Figure 2 – Results obtained for a DBD plasma actuator made of 0.6mm Kapton, a) voltage, current and power
waveforms at 7 kVpp and 24 kHz b) average power consumption at different voltage levels and same frequency.

The waveforms of voltage, current and power obtained for the DBD plasma actuator operating
at 7 kVpp and 24 kHz are represented in figure 2. As expected the input voltage signal presents
a sinusoidal shape. The current waveform presents a similar shape but with a series of highamplitude spikes which are result of each micro-discharge that leads to a fast electrical
impedance change within the actuator. Thus, the current spikes appear two times by each ac
cycle indicating each plasma discharge. As described in equation 1, the power is directly
obtained by the current and voltage data therefore the instantaneous power waveform also
contain these high amplitude spikes. However, the time period of the current is twice the time
period of the power and therefore, in the power waveform, the current spikes are observed
one time in each power cycle. The plasma actuator presents a similar electrical behaviour to a
capacitor and therefore the current and voltage waveforms are approximately 90º out of phase
with the current leading the voltage. The average power consumed by the actuator at different
applied voltage levels is shown in figure 2. The average power consumed presents an
exponential evolution increasing with the growth of the applied voltage. To obtain the evolution
of the actuator charge during the ac voltage cycle the electric charge method was used. The
Lissajous curves of a DBD plasma actuator were experimentally estimated and represented in
figure 3. As shown in figure 3 the interpretation of these curves reveals important features
about the DBD plasma actuator. Drawing line segments tangential to these cyclograms, as
shown in figure 3, we obtain the cold capacitance and the effective capacitance trough the
slope of the respective line segments. The distance between the two points in which the curves
intersect the x-axis is equal to twice the breakdown voltage. From analysis of figure 3 we found
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

92

that the plasma actuator tested presents a breakdown voltage of Vbd=1.52 kV, an effective
capacitance of Ceff=43.97 pF and a cold capacitance of Ccold=10.61 pF.

Figure 3 – Lissajous figures obtained experimentally for different applied voltages.

3.2. Induced velocity characterization
The induced velocity created by the plasma actuators operation was estimated by particle
image velocimetry measurements. The measurements were conducted for two different voltage
levels: 5 kVpp and 6 kVpp. Figure 4 shows the velocity field distribution and the streamlines of
the induced flow. The plot shown in figure 4 a) does not present the same axis scale of the plot
in figure 4 b) because the velocities induced by the actuator at 5 kVpp are lower, and therefore
the analysis had to be made with a different measurement area. In the figure 4 a) the end of
the exposed electrode is located at x=0.03 m and in the figure 4 b) the end of the exposed
electrode is located at x=0.05 m.

a)

b)

Figure 4 – Particle Image Velocimetry results a) operation at 5 kVpp b) operation at 6 kVpp.

The velocity field results show that due to the plasma actuator operation the surrounding air is
pulled to the surface and then it is accelerated in the downstream direction. The higher
velocities were found in a region located some millimetres after the end of the exposed
electrode. Actually, this was already expected because it was also verified in the studies of
Giorgi et al., [39] and Erfani et al., [40]. Comparing the results obtained for the two different
voltage levels we see that when we increase the applied voltage amplitude we increase the
induced velocity magnitude. Furthermore, the surrounding air area which is accelerated
becomes bigger. Figure 5 shows the velocity profiles extracted at the region where the
velocities are higher. In the case of the operation at 5 kVpp, the velocity profile was extracted
at x=0.06 m while in the case of the operation at 6 kVpp, the velocity profile was extracted at
x=0.13 m. Trough figure 6 we see that for an applied voltage of 5 kVpp velocities can range up
to about 0.25 m/s. At this applied voltage, the maximum velocity magnitudes were located at
y≈0.044 m. When we increase the applied voltage the velocities magnitude also increase and
for an applied voltage of 6 kVpp velocities can range up to 0.65 m/s. For an applied voltage of
6 kVpp the maximum velocity magnitudes were located at y≈0.10 m.
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a)
b)
Figure 5 – Induced velocity profiles a) operation at 5 kVpp and 24 kHz b) operation at 6 kVpp and 24 kHz.

4. Conclusions
In the current work a DBD plasma actuator was studied in terms of electrical characteristics
and induced velocity field. Different experimental techniques were used and explained. In the
electrical characterization two different methods were used and explained: the electric current
method and the electric charge method. This methods allowed to obtain the current, voltage
and power waveforms, the power consumption, the instantaneous charge, the voltage
breakdown and the cold and effective capacitances. It was verified that the input voltage signal
presents a sinusoidal shape whereas the current waveform presents a similar shape but with a
series of high-amplitude spikes which are result of each micro-discharge. The plasma actuator
presents a similar electrical behaviour to a capacitor and the average power consumption
presents an exponential evolution, increasing with the growth of the applied voltage. Particle
image velocimetry measurements allowed to obtain the velocity flow field and the velocity
profiles in the higher velocity magnitude region. The velocity field results showed that due to
the plasma actuator operation the surrounding air is pulled to the surface and then it is
accelerated in the downstream direction. We also verified that when we increase the applied
voltage amplitude we increase the induced velocity magnitude and also the flow region which
is accelerated. We have also seen that when our tested plasma actuator is operating at 5 kVpp
velocities can range up to about 0.25 m/s, and when it is operating at 6kVpp velocities can
range up to 0.65 m/s.
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Abstract
A disc turbine, or Tesla turbine, can be used to convert the potential energy available in urban hydraulic networks into
electrical energy. At present times most of the energy available in the network, in that part that is not used to move the
ﬂuid, is lost in pressure reduction valves. The present work starts by an analysis of the disc turbomachine in direct mode, as
a pump, and later in inverse mode, as a turbine. The turbine geometry is tested experimentally in direct mode and,
afterwards, a computational ﬂuid dynamics analysis is performed, in this case for its operation in direct and inverse modes.
The analysis of ﬂowstructure details thus allow an understanding on the origins of losses in the two operation modes.
Further, the characteristic curve values for the prototype are also presented for direct and inverse modes of operation.
Keywords
disc turbine;Tesla turbine;energy harvesting
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Abstract
The investigation of cavitation damage resistance of materials under diﬀerent conditions is very important for many
application areas. In this work cavitation erosion tests were carried out on Cu, AlMg-alloy and St.St.316 materials by using a
cavitating water jet generator. The results of cavitation damage, such as plastic deformation and erosion pits were
investigated in detail by using diﬀerent microscopy techniques from macro to nano levels of resolution. The obtained results
shows that, the degree of cavitation damage depends on the mechanical properties of the material, if other working
condition are kept ﬁxed. As the incubation time is passed, erosion is established, the length of this incubation time depends
on the materials and the working conditions. The cavitation damage starts with surface hardening then plastic deformation,
followed by cracks and erosion. The applied microscopy techniques provide useful information in order to understand the
cavitation damage mechanism and its relation to material properties. Applying the most suitable microscopy technique is
essential for obtaining meaningful information for further analysis.
Keywords
Cavitation erosion; deformation; pit; incubation period; incubation period
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Study and Analysis of Cavitation Damage Using
Various Microscopy Techniques
Introduction:
The impingement of a cavitating jet in valves and other hydraulic equipment could lead to
unacceptable erosion damage, noise, vibration etc. On the other hand, the action of a
cavitating jet can be useful in some applications such as water jet cutting and underwater
cleaning. In order to reduce the undesirable cavitation erosion in valves and other hydraulic
equipment and to improve the performance of water jet cutting and under-water cleaning it
is necessary to have adequate knowledge about the mechanism of cavitation erosion and the
other side effects, which could occur due to the impingement of the cavitating jet [1]. In
general, cavitation damage and erosion is a very complex process. Its understanding and
control involves a multitude of geometric, hydraulic and chemical factors, as well as
thermodynamic parameters and material properties. A number of these parameters are
extremely difficult to accurately quantify. Consequently, the results of erosion tests are
variable and remain subject to a large data scatter [2-7]. If the relationship between the
cavitation intensity and the erosion rate of materials would be investigated precisely, the key
parameter for the prediction of the cavitation erosion rate may be clarified [2-10]. The flow
through a nozzle can be controlled by the operating conditions, orifice geometry and flow
properties. The importance of these parameters for cavitation intensity and shedding
frequency is discussed in the literature [2-4,6,8]. The cavitation collapse affects the
microstructure of the materials, starting with plastic deformation and given enough time,
erosion and cracks appear on the attacked surfaces. The time, which is needed to have
erosion is called incubation time, its length is mainly depending on the strength of the
material while the other operating parameters are assumed to be constant [8,11]. The
microstructure of metals has a significant effect on their properties, such as strength, erosion
and corrosion resistance. Therefore, the detailed investigation of the microstructure with the
help of microscopy is a key part of metallurgical disciplines as well as many industrial
applications. By examining the structure of a metal the applied microscopy technique can
play an important role in helping to maintain quality control and support research and
development. For many applications, it is necessary to check if industrial processes and
treatments such as welding, heat treatment and casting have been applied correctly to the
metal or if a metal product or component conforms to specific requirements. The images
captured by digital microscopes can identify grain size and structure, phase distribution,
microscopic defects and how such metal component has been made. However, meaningful
microscopy analysis results require sample preparation, advanced and suitable microscope
technology, special cameras and image analysis software. The principal aim of this paper is
to study the resistance of materials subjected to cavitation damage and the influence of
mechanical properties and surface preparation on the behavior of materials subjected to
cavitation attack. Besides, our other aim is to illustrate the application of various microscopic
techniques to obtain information on the surface structure in different levels (macro, micro
and nano).
Experimental procedures
The cavitation damage, produced by the impingement of a cavitating water jet, was
investigated experimentally using four basic types of tested materials: aluminum alloy
(containing Mn = 1.07 %, Mg = 0.76 %, Si = 1 %, Fe = 0.39, and Al), stainless steel (St.St.316,
containing 18 % Cr and 10 % Ni), copper (commercial purity), and also cast iron (in coated and
uncoated versions). The working fluid was water in all the cases. The tested specimens were
exposed to cavitating jets using a convergent nozzle for different time periods and for
different working conditions. The dimensionless standoff distance between the target surface
and the nozzle was fixed (X/d = 57) where d is the nozzle diameter (0.45 mm) and
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X = 25.67 mm. After the cavitation test, all samples were rinsed ultrasonically in acetone,
ethanol and distilled water successively, to remove any kind of contaminant adhering to the
substrate. They were then dried before further analysis. The experimental setup and the
protocol, which was used for determining the cavitation erosion parameters, erosion
quantification and accuracy of the measured quantities are described in our pervious
publication [11,13,14].
Results and discussion
Cavitation erosion – optical microscopy and SEM investigations
Fig. 1 and Fig. 2 show typical optical microscope images of the damaged specimens (Cu, AlMgalloy and St.St.316) after 0.5 h exposure to the cavitating water jet (The test conditions are
collected in Table 1). The macroscopic level investigation shows that, the damaged surface
appears to have many rings with different level of damage. The observed large pit size could
be related to overlapping collapses, i.e. a cascade of bubble collapse in certain position. The
erosion appears clearly in both Cu and AlMg-alloy. More pronounced damage was obtained in
Cu specimens, which is characterized by rough pits while the pit surface is smooth in the case
of the AlMg-alloy. For the St.St. 316 no erosion was recorded, only plastic deformation occurs
in this case. The FCC metals are considered as soft and ductile materials, material could be
directly removed from the surface by successive cavity bubble implosions, forming the large
round pits and holes with roughened surface as we can see also in the SEM images of Fig. 3.
Based on the SEM images it can clearly be seen, that the Cu sample is more damaged than the
AlMg-alloy. The surfaces are characterized by a huge number of very fine, deep, non-uniform
holes developed within the Cu and Al-alloy, in addition, the surface is characterized by
typical fracture features (Cu). In the case of St.St.316 the obtained images reveal that there
are no holes on the surface. The black features that may be noticed are possible
contaminations, which may originate from the preparation process of the specimens and they
are not related to the erosion of the material. Comparing the images of the three specimens,
the differences in the features may be noticed, and also in the number and the depth of the
holes. In the Cu and AlMg-alloy specimens fatigue features can be seen, with deep holes and
cracks in Cu, while for St.St. there could be no holes or cracks observed. This means that the
applied exposure time (0.5 h) at these working conditions is less than the incubation time of
St.St. but more than the incubation time of Cu or Al-Mg. This time needed to cause the
damage depends on the stacking fault energy of the materials (mechanical properties). In
order to modify the surface in micro and nano levels and to to improve the fretting fatigue
performance of the surfaces by introducing compressive residual stress we should work in
plastic deformation domain for all the tested materials, since the residual stress state
induced by pre-stressing in the plastic domain.

Figure 1: Digital microscopy images of the damaged specimens, from left to right, Cu AlMg-alloy and St.St.316,
respectively. The test conditions are collected in Table 1.
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Figure 2:
Optical microscopy images (Hirox-Digital Microscope KH-7700) of the erosion pattern in the tested
materials, from left to right, Cu AlMg-alloy and St.St.316, respectively.

Figure 3: Scanning electron microscopy images of the damaged specimens, from left to right, Cu AlMg-alloy and
St.St.316, respectively. The test conditions are collected in Table 1.

Cavitation Plastic deformation – AFM and interferometry investigations
To better understand the mechanics of liquid-solid interactions and the influence of the
material’s properties on their behavior during cavitation attack it is necessary to test the
materials in the time period before the erosion occurs. Therefore, in these experiments the
exposure time was chosen to be less than the time needed to initiate a crack or fracture or
create erosion in the attacked surface, so the damage on each specimen would not exceed
the plastic deformation level. Both Cu and AlMg-alloy were tested for short exposure times
starting from 15 s to 600 s. For St. St.316 1800 s exposure time was used. The treated samples
were investigated with AFM and white light interferometry. More related results of these
experiments were published elsewhere [8,14,15].
AFM measurements
The maximum area that can be scanned using AFM is 100 μm×100 μm. This area is very small
in comparison with the total damaged area (ring damage); therefore, this imposed a very
large number of observations along the deformed ring diameter, in order to obtain reliable
data. Some examples of AFM images for the tested materials before and after cavitation
attack are presented in Fig. 4. As a reference for further comparison, the top row shows
three AFM images which present the state of the surface before the tests. The observed
straight lines could directly be related to the scratches which were introduced by polishing
(the scratches are not deeper than 0.5 μm). The AFM results of the damaged specimens
(bottom row) illustrate that the damage in surface could be in the nano and micro level
(plastic deformation). As it can be seen in the images, the shapes of the pits are irregular and
the slip directions are varying from pit to pit which indicates, that the angle of attack is not
90º which emphasized the role of shear forces in the cavitation erosion process. [13,14]. In
general, the tested materials (Cu, AlMg-alloy and St.St.) showed that they are able to absorb
a large part of the impact energy due to good ductility, but of course there are differences in
their abilities. It can be assumed, that the energy which caused the plastic deformation of
the whole specimen is localized in the ring as mentioned earlier. More information can be
found in our previous works [8, 13,14,15].
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Figure 4: 3D topography AFM images of the Cu, AlMg-alloy and St.St.316, respectively. Top row: before the cavitaion
test, bottom row after the 15 s, 20 s and 1800 s exposure time, respectively, as presented in Table1.
Table1. The applied hydrodynamic conditions in the tests with different exposure times
Material
Cu
AlMg-alloy
St.St.316,AlMg-alloy, Cu

Exposure
time, s
15
20
1800

P1, bar

P2, bar

Vj, m/s

1591
1671
1451

3.450.01
3.040.01
2.10.01

119 1
121.7 1
118.61

Cavitation
Number , 
0.0491 0.001
0.041 0.001
0.03250.001

T, °c
191
191
211

White light interferometry
In order to investigate a larger area on the damaged surface white light interferometry was
used. Five points along the diameter of the damaged area were chosen to be measured. Each
point has an area of 0.0266 mm2, their locations are 0, 1.5, 3, -1.5, and -3 mm away from the
center of the cavitating jet impact. Reference images (before cavitation) are shown in Fig. 5,
while Figs 6 and 7 present the surfaces after plastic deformation. The small scratches, which
are visible on the references are originating from the polishing and completely disappear
after the cavitation damage. Note, that in some points artifacts (originating from
interferometry) are visible in the images, which are not related to the cavitation damage.It
can be seen that, there is a difference in the surface topography of the investigated points.
The lowest damage was measured at the center, the damage is higher around 1.5 mm from
the center, and then it starts to decrease. This ring shape is a characteristic feature of
cavitation damage created by a cavitating jet with a circular nozzle. During the plastic
deformation stage multiple impacts on the same area is possible without any erosion or crack.
After the formation of the first pit, further pits can be formed by subsequent impacts which
results in deformation bands associated with localized strain, characterized by wavy markings
frequently detected on the wall of the pits, as can be seen in Figs. 6 and 6. These are the
results of a wavy slip or serpentine glide [16,17], confirming a significant deformation, which
can precede a possible rupture. Further erosion could be created by the wave-guide model
for the acceleration of surface damage (Cu and AlMg-alloy, as in Fig.6) [16]. In all figures
(both AFM and interferometry) the plastic-deformation damage is pronounced as pits and
holes with different width and depth. Based on the surface topographies presented in Figs. 6
and 7 we can make the following observations: 1) compared to the polished surface
(reference in Fig. 5), the increase in the surface roughness due to plastic deformation is
significant; 2) the deformation damage is most pronounced in a ring, 1-2 mm away from the
center of jet impact. The characteristic damages on the surface in the plastic deformation
stage are holes and pits, as can be seen on the presented images (Figs 4, 6, 7). These pits
have conical shape with different inclinations, which is related to the angle of attack
between the micro jet and the target surface. By extracting and evaluating the roughness
profiles, the dimensions of the pit geometry (depth, shape, surface area, etc.) can be
measured. Due to the high frequency of bubble collapse on the surface, even after short
exposure times, the pit volume and shape cannot be directly related to single impacts. The
irregular shape and asymmetric features of the hollows indicate that subsequent rebounds
can implode over or near a crater which was previously produced by an earlier collapse and
extend the impingement damage [8,14,15]. So these features are caused by collective
collapses and are common in the materials-cavitation resistance tests using cavitating jets
[18]. Collective collapses are typically characterized by cascades of implosions. Also the angle
of impact between the surface and the micro-jets is not 90o in most of time.The existence of
collective collapses is an evidence for the existence of different angles of attack. In addition
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as the material undergoes plastic deformation, it either piles up or sinks in around the pit.
The ratio between the Young’s modulus (E) and the yield stress (σy) may be used to predict
which behavior to be expected. With high values of (E/σy), piling up is expected and for low
values of (E/σy) sinking in is expected. Metals and other ductile materials have high values of
(E/σy) and the cavitation pits are formed as spherical caps [19].

Figure 5: Surface topographies measured with a white light interferometer of the Cu, AlMg-alloy and St.St.316
specimens before the cavitation test

Effect of surface preparation on the cavitation damage behavior
The effect of the surface preparation was investigated by exposing two specimen groups of
tool steel materials to a cavitating jet. One group was not coated (non-nitrated), while the
other group was coated (nitrated). Coating was introduced to improve the resistance of the
material to cavitation erosion, in other words an increased incubation time could be expected
as a result for the coated material. This type of tool steel is normally used in the
manufacturing of drilling hammer casings. First, preliminary long term tests were carried out
for exposure times of 0.5, 1, 2, 3 and 4 hours under operating conditions given in Table 2.
Secondly, the short-term test for the short exposure time (15 seconds) were performed, in
order to avoid the effect of corrosion and to investigate the response of the material in the
plastic deformation phase. The analysis of the obtained results and the erosion rate curves in
the long term test, showed that for exposure times less than 2 hours, the coated material was
more resistant to cavitation erosion, but after 2 hours the trend was exactly the opposite: the
erosion of the coated material was found to be larger. More information regarding this
experiment can be found in our previous work [13]. Visual investigation of the samples (Fig. 8
(c,f)) and the comparison of two damaged specimens (coated and non-coated) which were
exposed for 4 h to the cavitating jet reveals that corrosion has also contributed to the weight
loss. This clearly indicates that the weight loss is not only a result of cavitation erosion. At
this point it is not clear how to divide and quantify the role of corrosion. The lack of
distinction between the two effects may lead to error in the calculation of the cavitation
erosion rate, where the cavitation damage accelerates the corrosion and vice versa [16]. Fig.
8 (a,b,d,e) show photos of surfaces before and after the cavitation tests of the two kinds of
specimens.
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Figure 6: Surface topography of the St.St. sample after exposure times of 0.5 h. Measurement positions are along
the diameter of the damaged ring. The experimental conditions are in Table 1.

Figure 7: Surface topography of the Cu, AlMg-alloy and St.St.316 samples after exposure times of 15 s, 20 s, and
1800 s, respectively. Measurement positions are along the diameter of the damaged ring. The experimental
conditions are in Table 1.

Scanning Electron Microscope (SEM):
SEM was used after the exposure of the coated and non-coated specimens to the cavitating
jet for 0.5 h under the working condition as shown in Table 2. The results, presented in Fig. 9
indicates the formation of pits on the damaged specimen surfaces. The erosion pits that were
formed by the cavitation collapse have sizes from a few tens to over hundreds of
micrometers. Comparing Fig 9 A and B it is apparent that the surface on the uncoated
specimen is more affected than the coated specimen. Damage is characterized by the
presence of holes and the surrounding deformed area. In image B (noncoated specimen) many
holes are surrounded by white rings, which originate from the displaced material surrounding
the holes generated by erosion. The surface of image B gives an impression as it was exposed
to corrosive media. In image C (coated), a large light black ring around the pit (hole) can be
seen. The coating is removed around the pit and thus sharp edges around the hole are
produced. Different layers of coating one over another can be seen. In the image D (noncoated), the hole is surrounded by a wider white ring and in some places with white areas,
which are the result of cavitation damage. This is the same phenomenon as observed in image
B, but with greater magnification. Deformed (displaced) areas are much clearly visible.
After 15 s exposure time, the specimens were investigated using an optical microscope
equipped with a digital camera, the results are presented in Fig.10 and Fig.11. Fig.10 shows
the microstructure of surface before the short term test. Fig.11 shows many pits on the
attacked surfaces of both specimens, and it can be noted that the non-coated specimen had
more pits. It is evident for both materials, that the distribution of damaged pits can be
assumed to be random statistical, i.e. there is no area with predominantly higher or less
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concentration of pits. On the other hand, the number and size of pits are different, i.e. in the
non-coated specimen the pits are larger and their number is greater. Also Fig.11 shows the
tendency of the two kinds of the specimens to the corrosion process – the surface is clearer
for the non-coated specimen.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 8: Digital microscopy images of the specimens, (a,d) 0.0 s exposure time (no cavitaion attack) (b,e) 15 s
exposure time, (c,f) 4h exposure time. The test conditions are presented in Table 2.
Table 2: Hydrodynamic operating conditions at the long and the short term test.
Exposure time (h or s)
0.5,1,2,3, and 4 h
15s

P1

[bar]

166 ±1
115 ±1

P2

[bar]

2.2 ±0.1
2.0 ±0.1

VJ

[m/s]

122 ±0.5
101 ±0.5



[-]

0.029 ±0.001
0.039±0.001

T

[oC]

21±1
21±1

Figure 9: SEM Images of severely eroded surfaces for coated and non coated materials. The test conditions are
presented in Table 2, exposure time: 0.5 h.

Figure 10: Short term cavitation test - specimens before exposure to cavitation damage. Images were obtained by
using a Nikon microscope equipped with Nikon digital camera.
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Figure 11: Shortterm cavitation test - specimens after exposure to cavitation, Images were obtained by using a Nikon
microscope equipped with Nikon digital camera. The test conditions are presented in Table 2, exposure time 15 s.

Conclusion
This work presented and described the results of a variety of microscopy techniques used for
the investigation and evaluation of the cavitation damage during and after the incubation
time in different kinds of materials, surface preparation and sometimes under different
hydrodynamic conditions. These kinds of experiments could give us useful information on both
the stress pulses produced by cavitation collapse and damage propagation due to the impact
of the cavitating jet. In addition, the mechanism of the damage was also illustrated in a wide
range of damage, i.e. from plastic deformation stage until the erosion and fracturing stages.
Features of the different damage stages are presented. The characteristic features of the
damage in the incubation time confirm the possibility of modifying the surface structure of
metals in a controllable fashion by cavitation. Also this tool, cavitation, can be an efficient
technique to investigate the mechanical properties of the materials in the micro and nano
level, in addition, to investigate the adhesion quality of the coating. This tool is convenient,
easy to use, easy to control, safer and cheaper compared to other techniques.
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Abstract
The good dispersion of cellulose ﬁbers in a hydrophobic polymer matrix such as poly(lactic acid) (PLA) remains a great
challenge to achieve composites with improved mechanical properties. In this work, a manufacturing process similar to
papermaking was used to produce sheets made up of dispersed unbleached pulp ﬁbers and PLA ﬁbers. The composites were
obtained by compressing moulding of previously dried sheets. The eﬀect of pulp beating and addition of a cationic
polyacrylamide on the dispersion uniformity and on tensile properties of the composites were studied. The results showed
that cationic polyacrylamide addition improved the dispersion uniformity. The measurement of tensile properties revealed
that tensile strength, tensile index, Young’s modulus and percent elongation increase with the pulp ﬁbers content. From
contact angle measurements was observed that water drops was not absorbed by composite sheets and the wettability
diﬀers for the various composites.
Keywords
poly(lactic acid); cellulose; composite
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Cellulose reinforced poly(lactic acid) composites
prepared by a papermaking process
Introduction
The majority of composites currently available on the marked are made using
nonbiodegradable polymeric resins, such as epoxies and polyurethane, and high-strength
fibers, such as graphite, aramids, and glass [1]. Research for environmental friendly
alternatives has led to develop bio-based composites, made from natural fibers and
biodegradable polymer matrices [2]. Among the polymer matrices, poly(lactic acid) (PLA), a
biodegradable polyester produced from renewable resources, is one of the most used, find
various applications (biomedical, packaging, textile fibers and technical items) [3].
Unfortunately, PLA suffers from some drawbacks, namely low flexibility, ductility and impact
resistance, high sensitivity to moisture and low resistance to hydrolysis. The addition of
reinforcing natural fibers, micro and/or nanofillers and selected additives within PLA matrix
enables to obtain improvements of some of these properties[3]. Various cellulosic fibers have
been explored as reinforcements into PLA composites. These include fibers from jute, kenaf,
henequen, flax, cotton, bamboo [4–10], wood pulp [11,12], micro and nanofibrillated
cellulose (MFC, NFC) [13–15]. Different techniques may be used to produce the composites,
being the melt-compounding processes traditionally used [3]. Solvent casting is another
technique widely used at laboratory scale [3,16]. A papermaking route, consisting in an water
suspension of PLA microparticles and nanofibrillated cellulose with subsequent water
removal, was employed by Larsson et al [14] and Wang and Drzal [15]. This method allows to
overcome the difficulty of dispersing the hydrophilic nanocellulose in organic solvent,
resulting in nanocomposites with good CNF dispersions. In another study, Nakagaito et al [14]
used a papermaking-like process to produce MFC-reinforced PLA composites. According to the
authors, this process gives good dispersions even at high MFC contents (up to 90 wt%) and the
composites obtained by compression moulding of the stacked sheets showed an increase of
tensile properties with the MFC content [14]. At the present, the only study that applies this
papermaking technique using cellulose pulp fibers was carried out by Mesic and Friman [17].
However, these authors only focus on the preparation of the composition comprising cellulose
pulp fibers and thermoplastic fibers, but they don’t process the produced sheets. Thus, the
present work is aimed to obtain pulp fibers reinforced PLA composites using the papermaking
method to obtain the sheets which are then compression moulded. The effect of the pulp
content, the pulp beating and the addition of a cationic polyacrylamide on the sheet
uniformity and tensile properties of the composites were studied.

Materials and Methods
Materials
The PLA fibers used in this study was Ingeo bi-component bonding fiber SLN2450CM from RMB
Fibers AG, with length of 51 mm, 4 denier, density of 0.960 g/cm3 and melt temperatures of
130 ºC and 164 ºC. Cellulosic pulp fibers from Eucalyptus globulus unbleached kraft pulp were
supplied by Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. Cationic polyacrylamide was supplied
by Universidade de Coimbra.

Methods
Composite preparation
PLA fibers cutted and pulp were individually disintegrated using a pulp disintegrator (type
967, Karl Frank GmbH) at 30000 revolutions. For this, an aqueous suspension of each type of
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fibers at consistency of 1.5% was used. In order to obtain a final suspension with the PLA/pulp
fiber ratio desired, the appropriate volume of PLA and pulp suspensions was taken and mixed
with a laboratorial mechanical stirrer. Water was added to obtain a final consistency of 0.3%.
The pulp fibers used may be unbeaten (fibers used as such) or beaten in PFI mill at 5000
revolutions. When cationic polyacrylamide was tested, 2 wt% of polymer (relative to oven dry
weight of total fibers – PLA and pulp) was added in the PLA fiber suspension under continuous
mechanical stirring. After, the required volume of pulp fiber suspension was added.
The aqueous suspensions were dewatered in a manual sheet former machine, following the
papermaking procedures according to ISO 5269/1:2005 standard. The sheets were dried at 23
ºC and 50% relative humidity (RH). To produce the composites, the sheets were placed in the
hot press at 110 ºC and then the temperature was raised to 180 ºC. The sheets remained at
this temperature for 5 min at a compression pressure of 5 MPa. The heater was turned off and
the heating plates were cooled by circulation bath before the samples were taken out.
Structural properties
Grammage was determined by the ratio between the weight and the area of the composites
according to ISO 536:2012. The thickness of the composites was measured according to ISO
534:2011 using the micrometer Adamel Lhomargy model MI 20. The average value of the
measurements at five different positions in each composite sheet was considered. Apparent
density of the composites corresponds to the ratio between the grammage and the thickness,
according to ISO 534:2011. Bendtsen air Permeability was measured with the Andersson &
Sorensen model 5 Bendtsen smoothness and porosity tester, according to ISO 5636-3:2013.
Tensile test
Tensile tests were performed on a tensile tester (Thwing-Albert Instrument Co., EJA series).
The samples were cut into rectangular pieces with 15 mm wide and 70 mm length, and then
subjected to tensile test at a strain rate of 10 mm/min, using the initial grip distance of 50
mm. Tensile strength, tensile index, elongation at break and Young’s modulus were
calculated. Values presented are the mean of at least six measurements for each composite.
All tests were performed at 23 ºC and 50% RH.

Results and Discussion
Table 1 shows the structural properties of the different composite sheets. It was observed
that the composite sheets with low PLA content (30%) are more uniform than those have high
PLA content (70%), as it was observed by the lowest standard deviation for the grammage,
thickness and apparent density. Likewise, it was verified that the addition of the cationic
polyacrylamide (70% PLA / 2% C-PAM / 30% pulp sample) results in more uniform composite
sheets compared to samples that don’t have any additive. On the other hand, the beating of
the pulp fibers does not greatly improve the uniformity of the composites.
Table 1- Structural properties of the composites
Grammage
(g/m2)
100% PLA
116 ± 9.0
70% PLA / 30% pulp
98 ± 26.0
70% PLA / 2% C-PAM / 30% pulp
89 ± 5.9
70% PLA / 30% pulp 5000
102 ± 13.1
30% PLA / 70% pulp
76 ± 0.6
(*) Value below to the measuring limit of the equipment.
Sample

Thickness
(µm)
106 ± 10.6
97 ± 18.7
119 ± 4.6
100 ± 8.7
120 ± 5.3

Apparent
density(g/cm3)
1.09 ± 0.03
1.00 ± 0.10
0.75 ± 0.07
1.02 ± 0.13
0.63 ± 0.02

Air permeability
(µm/Pa.s)
(*)
61.6 ± 0.8
61.4 ± 8.9
35.0 ± 20.8
52.2 ± 5.0

Concerning to apparent density, the 100% PLA sample presented the high value as expected,
as it was composed only by melting material contrary to the samples that also comprising
pulp fibers. It should be noted that the density of the 100% PLA sample (1.09 g/cm 3) is higher
than the PLA fibers (0.960 g/cm3), probably due to te presence of pores in the PLA fiber that
disappear when the 100% PLA sheet was compressed moulded. The more compact structure of
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the 100% PLA sample was reflected also in the air permeability. The presence of cationic
polyacrylamide results in lower density of the composites whereas the beating of the pulp
fibers practically has no effect on the density. As expected, the increase of the pulp fibers
content in the composite decreased the apparent density as can be seen by comparing the
samples 70% PLA / 30% pulp and 30% PLA / 70% pulp.
The results of the tensile tests are presented in Figures 1 and 2. It was found that the
incorporation of 30% pulp fibers into composite moderately improves the tensile properties,
as can be observed from tensile index values (parameter that takes into account the
grammage and thus allows to compare materials with different grammages). In turn, the
addition of 70% of reinforcing pulp fibers significantly improves all tensile properties.
According to Nakagaito et al. [14], whose goal was to produce MFC-reinforced PLA composites
using a papermaking-like process, the tensile strength, Young’s modulus and elongation at
break increase linearly with the MFC content in the composite.

Figure 1 – Tensile strength, tensile index and Young’s modulus of the composite sheets

Figure 2 – Elongation at break of the composite sheets

Considering that a possible application for these composites is the packaging, and in this
area, the interaction of the materials with water is an important feature, the water contact
angle in the composite sheets was evaluated. It can be seen in Figure 3, that the most
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hydrophobic composite sheet (highest water contact angle), is composed by the highest pulp
fiber content (30% PLA / 70% pulp), remaining the water contact angle practically unchanged
over the 60 s of the essay. This result was unexpected, as these pulp fibers have a water
contact angle around 50º, lower than that of PLA (100% PLA sample). Regarding the composite
sheets constituted by 70% PLA and 30% pulp fibers, these present quite different behaviours,
depending on the composition of the composite sheets. The lowest value of the water contact
angle was obtained for the sample 70% PLA / 30% pulp. The use of beaten pulp at 5000
revolutions compared to the unbeaten pulp results in a composite sheet having a higher
contact angle, but still less than 90º. In turn, the addition of C-PAM significantly increased the
water contact angle, yielding a value of about 100º, stable over time. The sheet of the 100%
PLA showed a behaviour similar to that 70% PLA / 30% pulp sample, with a marked decrease in
the contact angle value for the initial times (up to about 500 ms) and a subsequent
stabilization around 63º. The initial decrease in contact angles is mainly due to the drop
spreading and not to the absorption. In all samples, the absorption of the water drop was
practically insignificant.

Figure 3 – Water contact angle of composite sheets

Conclusions
In this work a simple method similar to papermaking process was used to produce cellulose
reinforced PLA composite sheets. It was found that a content of 30% of pulp fibers in the PLA
composite sheet moderately improved the tensile properties, compared to sheet produce
with only PLA. The addition of cationic polyacrylamide, although significantly improves the
uniformity of the sheet, only moderately improves the tensile properties. It was shown that a
higher content of pulp fibers in PLA composite, significantly increased the tensile strength,
tensile index, elongation at break and the water contact angle. The value of the tensile index
and of the elongation at break more than doubled for the composite sheet containing 70%
pulp fibers when compared with composite sheet constituted by 30% pulp fibers or that
composed by 100% PLA.
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Abstract
Many biological materials show impressive and controllable properties determined by their micro and nanostructures. The
most common nature building blocks are ﬁbers, which are hierarchically organized forming strong and cohesive structures
as the vegetal cell walls. Mankind has attempted to manufacture continuous ﬁbers of several materials, for several
applications. Recently, nanoﬁbrillated cellulose (NFC), have received increasing attention because of its potential to produce
high performance mechanical yarns. For this investigation, two NFC suspensions were produced from bleached sulphite and
kraft pulps by homogenization. The suspensions were characterized through SEM and TEM. A wet spinning system with a
NaCl solution and ethanol baths was set up. Yarns were spun from the suspensions with concentrations between 2.5 and
3.22 wt.%, with ﬂow rates from 800 to 3000 μL/min. The yarns were air dried at room conditions and some were afterwards
submerged in a water bath. The yarns were mechanically tested at standard conditions. An increase in spinning rate
improved the resistance parameters of the yarns, which might indicate that some level of ﬁbril alignment is being achieved.
An additional 5-minute water bath increased the mechanical performance of the yarns, mainly in the tensile strength: for a 3
wt.% NFC suspension, at the same ﬂow rate, the tensile strength increased from 148.2 to 223.0 MPa and the elastic modulus
increased from 9.1 to 11.7 GPa. Despite some improvements of the yarns’ mechanical properties have been achieved,
nanoﬁbril morphology, hydrodynamic nanoﬁbril alignment, additional treatment and drying conditions are still being
optimized.
Keywords
Nanoﬁbrillated cellulose; Wet spinning; Yarns; Mechanical performance
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Production of high performance yarns from
nano/microfibrillated vegetal cellulose
Introduction
Many biological materials show impressive and controllable properties determined by their
micro and nanostructures [1; 2].
Nano or microfibrillated cellulose (NFC) are one of the most interesting building blocks in
nature. They are can be isolated from the walls of vegetal cells by mechanical fibrillation
which can be preceded of combined with enzymatic [3 – 5] or chemical treatments [6 – 8] in
order to facilitate the fibrils separation [9; 10].
The typical width of cellulose nanofibrils ranges between 5 and 20 nm and their length can
surpass 5 µm. Thus, their aspect ratio can exceed 250, which is advantageous in a
nanostructure, providing good mechanical performance to three dimensional nanofibril
networks and composite materials [11].
The most common shape found in nature are fibers, which are hierarchically organized
forming strong and cohesive structures as the vegetal cell walls, for instance [1; 2]. Like
nature, man has attempted to manufacture continuous fibers of several materials and for a
wide range of applications, such as composites or textiles, allowing a wide flexibility in the
design and manufacture, controlling the orientation and the architecture of the fibers [12].
In recent decades, natural fibrous materials, particularly NFC, have received increasing
attention because of their potential to produce high performance mechanical yarns, while
respecting environmental and social requirements [2; 13].
At a fundamental level, yarn production methods involve the passage of suspensions or
solutions through a needle, or nozzle with fine holes [12]. One of the most common methods
of producing yarns from NFC suspensions is wet spinning, where the material exiting the
nozzle is submerged in a liquid (coagulation bath) in which the solvent from the suspension is
removed through diffusion, precipitation or chemical reaction [12; 14; 15]
The produced yarns may undergo further coagulation/cleaning baths or drying processes,
along with stretching in order to improve the alignment of the constituent nanofibrils [12, 14,
15, 16].
These yarns represent basic blocks to construct biomaterials with low environmental impact,
low production cost, high mechanical performance and susceptible to nanoscale
functionalization [2; 13].
The transformation of the cellulosic fibers obtained from lignocellulosic materials into
cellulosic yarns with uniform characteristics, through "green" and energetically sustainable
processes is a challenge. In order to provide a greater uniformity to the material, it is
necessary to deconstruct the cellulosic fiber structure (obtaining NFC) and to rebuild the yarn
(or macrofiber) under conditions that lead to uniformity and consistency of the property. It
has been reported that the nanofibrils have to be aligned and assembled in a controlled
manner in order to make use of the whole potential of the NFC [2]. The objective of the
present work is to investigate the influence of solid content and wet spinning operation
conditions of vegetal nanofibrillated cellulose suspensions on the mechanical performance of
the wet-spun yarns.

Experimental part
Morphological characterization
For this investigation, two types of NFC were produced from a standard bleached sulphite
wood pulp (NF1) and a standard bleached kraft wood pulp (NF-AK-2), in a high pressure
homogenizer using different operating conditions. The NFC suspensions with 0.1 wt.% of solid
content were dispersed in an ultra-sound bath for 5 minutes. A drop of the diluted suspension
was allowed to dry overnight at room temperature on a glass cover which was attached on a
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microscope sample holder with double-sided tape. Microscopy observations on the NFC
suspensions and on the produced NFC yarns were performed using scanning electron
microscopy (SEM) (Hitachi S-2700) operated at 20 kV. All the samples were previously goldsputtered by cathodic spraying. For transmission electron microscopy (TEM) imaging, aqueous
NFC suspensions were diluted to 0.001 wt.% and sonicated. Drops of the suspensions were
deposited on carbon coated electron microscope grids and negatively stained with 2 wt. %
uranyl acetate. The grids were air dried and observed with a Hitachi HT – 7700 TEM operated
at an acceleration voltage of 80 keV.

Wet spinning set-up
In the present investigation, two different NFC suspensions were used to produce cellulosic
yarns through wet spinning. The original suspensions (which had an initial solid content of
around 1 wt%) were let to evaporate at room temperature with occasional mixing until the
desired solid content was reached. The NF-AK-2 suspension was adjusted to 2.5 and 3.22 wt.%
and the NF1 suspension was adjusted to 3.0 wt.%.
The wet spinning set-up consisted of a syringe filled with the NFC suspension (assembled in a
syringe pump) that ejected yarns through a 2.5 cm long cone like nozzle (with internal
diameters from 6 to 1.5 mm at the outlet) into a 1M NaCl coagulation bath at three different
flow rates: 800, 1500 and 3000 μL/min, which correspond to spinning rates of 0.45, 0.85 and
1.7 m/min, respectively, promoting gelation by decreasing the electrostatic repulsion
between the nanofibrils. A schematic representation of the wet spinning set-up is given in
figure 1. The yarns were allowed to stay in the coagulation bath for 30 minutes and were then
transferred to a fixation ethanol bath for an additional 30 minutes. The produced yarns were
allowed to air dry at room conditions, at fixed length, preventing them from shrinking during
drying. Some of the produced yarns were afterwards submerged in a water bath for 5
minutes, in order to enable the electrolyte diffusion out of the yarns, and were air dried once
again.

③

②

④

①
Figure 1 – Scheme of the wet spinning set-up: 1. Pump; 2. Syringe with NFC suspension; 3. Coagulation bath; 4.
Wet-spun yarns.

Mechanical characterization of the yarns
The diameter of the yarns was measured through optic microscopy against a glass slide with a
measuring scale, assuming a circular cross section. The produced yarns were conditioned
overnight at 22ºC and 50% relative humidity, before testing. Tensile tests were carried out
using a universal testing machine (Thwing-Albert Co, EJA series) in the same environment.
The essays were performed at 0.2 mm/min with a 50 N load cell, at 5 cm span length. A
minimum of 6 essays were performed for each condition and the arithmetic average is
presented for each parameter.
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Results
The fibrils morphology on the suspensions was investigated through SEM and TEM imaging.
Figure 2 gives an overview of the morphologic characteristics of the NF1.
a)

50 μm

b)

50 nm
Figure 2 – a) SEM image of the NF1 suspension with an amplification of 100×; b) TEM micrograph of a NF1 negatively
stained suspension.

As it can be seen in figure 2, the fibrillation of the material appears to be not homogeneous.
Although, fine fibrillar structures with diameters in the nanometer range can be spotted
(figure 2 b), bigger cellulose fibrils with micrometer dimensions are also clearly visible (figure
2 a).
Figure 3 shows the resulting NF-AK-2 (2.5 wt.%) yarns produced with a spinning rate of 1.7
m/min and dried under tension.

Figure 3 – Appearance and size of the NFC yarns produced through wet-spinning.
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Images of the produced yarns were also obtained through SEM. Figure 4 shows a yarn obtained
from NF1 suspension at a spinning rate of 1.70 m/min, after an additional 5-minute water
bath, as well as its cross section.
b.

a.

60 μm

30 μm

Figure 4 – SEM images a yarn spun from a 3 wt.% NF1 suspension at a spinning rate of 1.70 m/min along its length (a)
and cross section (b).

The produced yarns are voidfree and can be considered to have a fairly circular cross section,
as can be seen in figure 4 b. They also appear to be quite smooth along their whole length,
although some irregularities can be spotted (figure 3 and 4 a.), even after reimersion in a 5minute water bath and second drying.
The cross-sectional shapes of the spun yarns were not significantly affected by the change in
spinning rates, unlike what was reported by Iwamoto et al. in which yarns spun from the
wood nanofibers in an acetone coagulation bath and dried at 105ºC had an irregular shape for
spinning rates between 0.1 and 1 m/min and even show a hollow structure at spinning rates
of >10 m/min [14].
Table 1 shows the mechanical performance of the produced yarns.
Table 1-Wet spinning conditions and yarns mechanical properties.
NFC

NF-AK-2

NF1

Solid content Diameter
(μm)
(wt.%)
199
2.5
204
221
295
3.22
246
210
3.0
187
161

Spinning rate
(m/min)
0.45
0.85
1.70
1.70
1.70
0.45
0.85
0.85

Additional 5 min.
water bath
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes

Tensile
strength (MPa)
109.3
129.4
139.0
84.0
148.5
123.1
148.2
223.0

Max.
force (N)
3.4
4.2
5.3
5.7
7.6
4.3
4.1
4.5

Strain-tofailure (%)
4.5
6.0
7.7
2.73
7.16
6.24
5.98
6.29

Elastic modulus
(GPa)
6.8
7.1
8.2
7.5
6.6
7.7
9.1
11.7

The obtained yarns have been evaluated regarding the maximum force, tensile strength,
strain-to-failure and elastic modulus. Table 1 shows that, in general, an increase in the
spinning rate improved the resistance parameters of the yarns, which might indicate that
some level of fibril alignment is being achieved. This result is in good agreement with what
has been reported in the literature [2; 14] although the yarns have been produced at much
lower spinning rates. The mechanical performance didn’t improve, however, with the
increase of the solid content of NF-AK-2 for the same spinning conditions: for example, for a
spinning rate of 1.7 m/min the tensile strength decreased from 139.0 to 84.0 MPa when the
solid content increased from 2.5 to 3.22%, despite the later had a slightly higher diameter.
This might be a consequence of the increase of the cross-section or could also be explained
by the decrease in the freedom of motion that can impair the fibrils alignment. Even so, yarns
produced from NF1 at a solid content of 3.0 wt.% had higher tensile strength than those
produced from 2.5 wt.% NF-AK-2 (148.2 and 129.4 MPa respectively) for a spinning rate of
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0.85 m/min, for which we can hypothesise that the fibril morphology has an important role in
the fibril assembling in the yarn.
An additional water bath after the fixation with the ethanol bath led to an increase in the
mechanical performance of the yarns, mainly in the tensile strength, probably due to the
removal of the residual NaCl which might weaken the fibril-fibril interaction. Håkansson et al.
used a 24 hour water bath in order to enable the electrolyte to diffuse out of the produced
yarns prior to transferring them to an acetone bath for fixation [2]. In this investigation, a
water bath as short as 5 minutes proved to be effective in removing the NaCl from the
already dried yarns, increasing the tensile strength from 84.0 to 148.5 MPa for NF-AK-2 spun
at 1.70 m/min and from 148.2 to 223.0 MPa for NF1 spun at 0.85 m/min. Additional studies
revealed that increasing the water bath residence time doesn’t improve the mechanical
performance of the yarns (data not shown). In fact, longer residence times in the water bath
(as long as 15 minutes) damaged the yarns integrity and the structures fell apart.

Conclusions
For this investigation, two NFC aqueous suspensions were produced through homogenization
of eucalypt pulps and wet spinning was used as a method of forming yarns. The influence of
solid content and wet spinning operation conditions of the NFC suspensions on the mechanical
performance of the wet-spun yarns was studied.
The NFC yarns were successfully spun into a NaCl 1M coagulation bath. After fixation in an
ethanol bath and air drying they had smooth appearance and circular cross-sectional shapes.
The obtained yarns have been evaluated regarding the maximum force, tensile strength,
strain-to-failure and elastic modulus.
According to the results, an increase in the spinning rate improved the resistance parameters
of the yarns, which might indicate that some level of fibril alignment is being achieved. The
increase of solid content did not improve the mechanical performance of the yarns, probably
due to the decrease in the freedom of motion that might impair the fibrils alignment. The
fibrils morphology might also have an important role in the fibrils assembling in the yarn.
An additional water bath led to an increase in the mechanical performance of the yarns,
mainly in the tensile strength probably due to the removal of the residual NaCl which might
weaken the fibril-fibril interaction.
Despite some improvements of the yarns’ mechanical properties have been achieved,
nanofibril morphology, hydrodynamic nanofibril alignment, additional treatment and drying
conditions are still being optimized.
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Abstract
This work is about surface analysis of materials by low energy nuclear techniques, which are non-destructive, and computer
simulation. The energy method of analysis is used for nuclear reactions and elastic scattering, as a particular and important
case. Energy spectra are computer simulated and compared to experimental data, giving target composition and
concentration proﬁle information. The computations use, mainly, target parameterization and published nuclear data,
namely for diﬀerential cross section and stopping power. The method is successfully applied to concentration proﬁle
determination of 12C and 18O nuclei in thick targets by deuteron and proton induced reactions, respectively. Elastic
scattering of (4He)+ ions is applied to depth proﬁling of Al, O and Ag in thick and thin ﬁlm targets.
Keywords
Surface analysis; Nuclear reaction analysis; Elastic scattering; Computer simulation
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Non-destructive Microanalysis of Materials by Low
Energy Ion Beams
1. Introduction
Material analysis has been increasingly important. Techniques employing e.g. ion, electron
and photon beams interacting with solid targets have been developed for surface analysis.
The techniques give target information for depths close to the surface. They are typically
complementing. There exist both nuclear and non-nuclear techniques. Nuclear techniques,
which are essentially non-destructive, permit probing for a few microns near the surface.
Absolute values of concentrations of isotopes and elements are determined. Their main
applications have been scientific, technologic, in industry, arts, archaeology and medicine,
using low energy MeV ion beams [1-6]. Nuclear reactions allow detection of isotopes with high
sensitivities. We use ion-ion reactions and the energy analysis method. At a properly chosen
energy of the incident ion beam, an energy spectrum is recorded of ions from reaction events
taking place at several depths in the target. ΘL is the laboratory detection angle, and ΘR is
the target rotation angle. Such spectra are computer simulated, permitting target
composition and concentration profile information to be gained [4-7]. Elastic scattering is a
special case. A computer program has been implemented, for flat targets [4-6]. The non-flat
target case is an extension [8].
Optical methods have permitted determination of film thicknesses in targets containing thin
films. Elastic scattering gives sample composition and concentration profiles of elements
versus depth. Depth resolution is better for lower energies and mass resolution is better for
lower masses (<=50). Increasing bombarding energy improves mass resolution. Generally,
elastic scattering of α particles is more favourable than proton elastic scattering for surface
analysis. Other techniques e.g. SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) have also been useful
for its sensitiveness, using standards. However the surface of the sample is eroded, leading to
a destructive technique. PIXE (Particle-Induced X-Ray Emission) is a technique that provides
for good elemental resolution for Z>=11, by using standard Si(Li) detectors. Isotopes of the
same element can not be resolved. It gives qualitative and quantitative information about
target composition via calibration on standards, mainly for thin targets. Its depth resolution is
limited in comparison with elastic scattering and nuclear reactions. For determination of
depth profiles in thick targets, PIXE shows limitations if it is not combined with elastic
scattering and nuclear reactions.
In the present work applications of the energy analysis method are made to depth profiling of
12
C and 18O nuclei in thick targets using the 12C(d, p0)13C and 18O(p, α0)15N reactions,
respectively. Elastic scattering of (4He)+ ions is used for depth profiling of Al, O and Ag in
thick and thin film targets. Scanning electron microscopy is used as a useful imaging
technique to check topography of target surfaces.
The structure for the rest of the paper is 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 [4]. An incident ion beam enables an ion-ion
nuclear reaction experiment. Ions from the sample are detected, at laboratory angles ΘL of
135o and 165o, by silicon surface barrier detectors, suitably chosen for the particles and
energy ranges involved. Data were collected in the form of counts per channel versus channel
number, usually for perpendicular incidence of the ion beam (rotation angle ΘR=0o). This
involved charge preamplifiers, amplifiers, and analog to digital converters providing for pulse
pile-up rejection, data interfaces and an on-line computer running data acquisition software.
Energy calibration of the spectra gave spectral yields as counts per unit energy versus energy.
We used the following samples as targets for acquisition of charged particle spectra: a thick,
high purity, sample of pyrolitic graphite (S1) which was made by cracking CH4 at 2200 ºC and
depositing onto a graphite substrate; the surface of the target was plane, as verified by SEM;
a thick oxidized steel sample (S2), obtained by high temperature oxidation of austenitic steel
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in C18O2 gas. Weight gain measurements had given a 4.2 μm thick oxide. A uniform
concentration profile of 18O was expected; SEM has shown a reasonably flat oxide; S3, a thick
flat sapphire sample (Al2O3); step concentration profiles of Al and O were foreseen; S4, a flat
self-supported Al oxide sample obtained by anodic oxidation of aluminium at 200V, 20 oC, in
an aqueous solution of ammonium citrate; an oxide thickness of 0.2740 μm and uniform
distributions of Al and O were expected; S5, a flat sample consisting of a thin film of Ag
deposited onto a thick Al flat substrate (Al/Ag). An Ag film of excellent uniformity, with an
estimated thickness of 0.1714 μm, was expected.

3. Computer simulation
The main factors influencing energy spectra from nuclear reactions and elastic scattering are:
target 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]. A model has been developed which, in building the spectral
predictions, mainly takes into account: target parameterization, 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 allows for calculation of effects from: small forward angle multiple scattering;
incident beam size and angular divergence; detector angular aperture. Gaussian straggling is
adopted, based on Bohr theory [9]. Lindhard-Scharff theory [10] is the main option. Straggling
factors for ingoing and outcoming ions are possible when required. A basic spectrum is built
for incoming ions entering the target and outgoing ions exiting towards the detector. The
calculations include: mean incoming energies and incoming energy distributions; depth
dependence of the yield, by folding in differential cross section versus energy and incoming
energy distributions; mean energies and energy distributions from the reaction; mean
outgoing energies and outgoing energy distributions; dependence of the yield on mean
outgoing energy; dependence of the yield on outgoing energy, by folding in yield versus mean
outgoing energy and outgoing energy distributions; dependence of the yield on detection
system resolution, giving final yield versus energy, by folding in yield versus outgoing energy
and detector energy resolution function [5]. A predicted spectrum from the target is
computed and visually compared with experimental data. The chi-square is calculated, to
give an indication about the goodness of fit. By varying target parameters, for fitting
predicted spectra to experimental data, target composition and concentration profiles are
found out.

4. Results and discussion
In computer simulating spectra for nuclear reactions we used published stopping power [1114] and differential cross-section data [4, 15]. For elastic scattering, Rutherford differential
cross-sections were included.
The pyrolytic graphite sample, S1, was analysed with a deuteron beam at Ed=1.86 MeV and
135o. For the 12C(d,p0)13C reaction, reported differential cross-section data were used, as
shown in Figure 1 [4]. A very good computed fit to data was obtained, as shown in Figure 2. A
uniform step concentration profile distribution of 12C was found along X1=18 μm, a
considerable depth.
The steel sample oxidized in C18O2, S2, was analysed by a proton beam at an energy of
Ep=1.78 MeV, slightly higher than the resonance energy at 1.766 MeV of the 18O(p,α0)15N
reaction differential cross section, and 165o. A good computer fit to data was obtained, as
shown in Figure 3. A uniform 18O step concentration profile distribution was found along
X1=4.4 μm, close to the expected value.
The sapphire sample, S3, was analysed by a (4He)+ ion beam at Eα=1.5 MeV, and 165o. A good
fit was reached, as shown in Figure 4. Uniform step concentration profiles were found for Al
and O with X1=0.53 μm and X1=0.23 μm, respectively.
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The self-supported Al oxide sample, S4, was analysed by a (4He)+ ion beam at Eα=2.0 MeV, and
135o. A very good computed fit to data was obtained as shown in Figure 5. An oxide thickness
of X1=0.2460 µm was found, lower than expected, probably due to oxide dissolution during
formation. The ratio of atomic densities CO/CAl is slightly above 1.5.
The Al/Ag target, S4, was analysed by a (4He)+ ion beam at Eα=2.9 MeV, and 165o. A very good
computed fit to data was obtained, as shown in Figure 6. An Ag film with excellent uniformity
and thickness X1=0.1610 μm was found, close to the expected value.

5. Conclusions
The present work has given quantitative results in the context of surface analysis by nuclear
reactions, for depth profiling of isotopes e.g. 12C and 18O nuclei in thick targets, and elastic
scattering for depth profiling of Al, O and Ag in thick and thin film targets. The predictions
obtained by computer simulation for nuclear reaction and elastic scattering have given very
good fits to experimental spectra of thick samples, along considerable depths close to the
surface, and thin film samples. Nuclear techniques have proved to be highly powerful and
relevant analytical tools in this context. Most results which were obtained would be very
difficult to reach by other techniques.

Figure 1 – Differential cross-section for the 12C (d,p0) 13C reaction for Ed=810-2073 keV at 135º [4].
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Figure 2 – Computed fit to the 12C(d,p0)13C reaction spectrum of the pyrolitic graphite target, S1, at Ed=1.86 MeV and 135o.
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Figure 3 – Computed fit to the 18O(p,α0)15N reaction spectrum of the C18O2 oxidized steel target, S2, at Ep=1.78
MeV, 165o.
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Figure 4 – Computed fit to the α elastic scattering spectrum of the sapphire target, S3, for Eα=1.5 MeV and
165º.
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Figure 5 – Computed fit to the α elastic scattering spectrum of the self-supported anodic Al oxide target, S4, for Eα=2.0
MeV and 135º.
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Figure 6 –Details of the computed fit to the elastic scattering spectrum of α particles of target S5, Al/Ag, at Eα =2.9
MeV and 165º.
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Abstract
Textile materials are widely used as thermal barrier for thermal protective clothing. This led to the development of several
research works for the determination of thermal insulation and heat transfer. The present work presents a brief review of
some models to determine the thermal properties, namely thermal resistance and thermal conductivity of the textile
materials based on heat transfer mechanisms. Eﬀects of some parameters such as fabric structure, humidity and air gap on
thermal insulation properties are discussed. Finally, the brieﬂy described considerations of the revised work are described.
Keywords
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Propriedades térmicas dos materiais têxteis:
revisão de alguns modelos
1.

Introdução

O vestuário é essencial para proteger o corpo contra os fatores ambientais e para auxiliar nas
respostas termofisiológicas do corpo. Ele atua como uma barreira térmica entre o corpo e o
ambiente com o objetivo de manter a temperatura do corpo em 36 ºC, ou seja, em equilíbrio
térmico. Este equilíbrio depende, em grande parte, das propriedades térmicas dos materiais
têxteis aplicados na roupa [1,2,3].
As propriedades térmicas, nomeadamente condutividade térmica e resistência térmica, são
propriedades estáticas importantes para a caracterização do isolamento térmico da roupa.
Elas são fundamentais para determinar a transferência de calor através de tecidos [4]. Por
isso, é importante entender os mecanismos de transferência térmica. Nos materiais têxteis,
esta transferência ocorre por condução, convecção e radiação. Porém, a condução e a
radiação são no geral consideradas como os mecanismos de transferência de calor mais
relevantes através dos têxteis em condições de ar parado. A composição de um material têxtil
assenta na combinação de fibras e ar. A condutividade térmica do tecido depende mais do ar
aprisionado dentro dele do que da condutividade térmica da fibra. Portanto, este ar
aprisionado desempenha um papel fundamental na propriedade de isolamento térmico. Para
além do ar, a humidade tem um efeito significativo sobre a propriedade de isolamento
térmico. Os materiais têxteis são porosos e higroscópicos e podem absorver humidade [5],
resultando que em condições húmidas os tecidos apresentam maior condutividade térmica e,
portanto, alta transferência de calor. A fim de considerar a presença de ar e humidade é
essencial compreender os fenómenos de transferência de calor e humidade simultâneos
através do material têxtil. Este assunto tem recebido a atenção de muitos pesquisadores que
estudam diferentes meios de transferência de calor através de materiais têxteis [5], bem
como as relações entre vários parâmetros do tecido [2,6]. Neste sentido, os efeitos de
diferentes parâmetros dos tecidos sobre as propriedades térmicas são estudados e modelos
são desenvolvidos para prever a condutividade térmica e resistência térmica dos materiais
têxteis. Sendo assim, este artigo apresenta uma revisão de alguns modelos das propriedades
térmicas dos materiais têxteis, centrados no efeito dos parâmetros estruturais do tecido, da
presença de humidade e da camada de ar entre os fios sobre a condutividade térmica e a
resistência térmica dos materiais têxteis.

2.
Propriedades térmicas
condutividade térmica

dos

tecidos:

resistência

térmica

e

A modelação das propriedades térmicas centradas na resistência térmica e condutividade
térmica através de tecidos têxteis, é, essencial, na determinação do isolamento térmico. Os
modelos desenvolvidos auxiliam na identificação e caracterização das propriedades térmicas
e dos parâmetros que afetam o desempenho e a eficiência do vestuário em termos de
proteção térmica. Inúmeras pesquisas têm recorrido a modelos analíticos para analisar o
efeito dos parâmetros estruturais dos tecidos, bem como o efeito da humidade e do ar, nas
propriedades de isolamento térmico. Sendo assim, o avanço das pesquisas centradas nestes
três efeitos sobre as propriedades térmicas, nomeadamente resistência térmica e
condutividade térmica são discutidas abaixo.

2.1. Efeitos dos parâmetros estruturais dos tecidos sobre as propriedades
térmicas
As propriedades térmicas são fundamentais para determinar a transferência de calor através
de tecidos. Os fenómenos envolvidos são a condução através do ar e fibras, radiação e
convecção dentro do tecido. Pode-se afirmar que a condução térmica e a radiação são os
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principais mecanismos de transferência de calor através de tecidos [7]. Portanto, a
propriedade térmica dominante para determinar a transferência de calor é a condutividade
térmica. Quanto maior a condutividade térmica, maior será o fluxo de calor. Morse et al. [8]
determinaram a condutividade térmica do tecido em função da fração volumétrica e da
condutividade térmica do ar e das fibras contidas no tecido. Farnworth [9] analisou, através
de balanço energético, a transferência de calor por condução e radiação, simultaneamente,
não considerando a convecção, pois não havia evidência significativa de fluxo de calor
convectivo. A análise fez-se através de chapas quentes e frias. A resistência térmica de
tecidos de poliéster e polipropileno, com diversas espessuras são apresentadas a partir da
solução analítica da equação.
Ismail et al. [10] desenvolveram um modelo matemático através da abordagem da célula
unitária e determinaram a condutividade térmica efetiva do tecido, considerando a estrutura
básica do tecido. A condutividade térmica total do tecido obtido é a combinação da
transferência de calor condutivo, convectivo e radiativo. Porém, o efeito do teor de
humidade no tecido não foi considerado. A estrutura básica do tecido também foi
recentemente modelada por Oglakcioglu e Marmarali [11]. Eles descobriram que as
propriedades de isolamento térmico de estruturas diversas, como tecidos de malha jersey, rib
e interlock, dependem da quantidade de fibras por unidade de área. Assim, a condutividade
térmica seria maior para o tecido mais espesso, dada a maior quantidade de fibras e a menor
quantidade de ar aprisionado entre as fibras do tecido. Na sequência da abordagem da
estrutura do tecido, Yoshihiro et al. [12] desenvolveram modelos a partir das estruturas dos
fios, tecido plano e compósitos de tecido/resina para obtenção da condutividade térmica
efetiva. A partir dos modelos algumas considerações foram feitas, em que primeiro é
considerado que a transferência de calor é na direção longitudinal e transversal do fio e
segundo que o fluxo de calor é apenas na direção transversal do fio. Eles concluíram que a
primeira consideração é mais eficaz em comparação a segunda que considera o fluxo de calor
apenas na direção transversal do fio, para calcular a condutividade térmica efetiva.
Concluíram ainda que a condutividade do tecido é diminuída pela influência da anisotropia da
fibra na direção transversal do fio e do fluxo de calor.
A teoria fractal é uma teoria relativamente nova e que pode descrever a aleatoriedade dos
meios porosos, como por exemplo o tecido têxtil. Neste sentido, Zhu e Li [13] propuseram um
modelo baseado nesta teoria para determinar a condutividade térmica efetiva de fios no
plano do tecido. Esta teoria baseia-se nas características fractais de poros em tecidos
multicamadas e pode ser expressa em termos de agregação de canais paralelos constituídos
por fibras e ar. Para determinação da dimensão fractal do tecido, eles usaram o método de
contagem de caixa que é baseado em análise de imagem. Para uma ampla fração de volume
de poros, os resultados da modelação apresentaram boa aproximação aos resultados
experimentais.
Para entender a necessidade de, por vezes, se construir um sistema de tecido com três
camadas para melhorar a sua propriedade de isolamento térmico, Ziaei e Ghane [14]
investigaram a propriedade de isolamento térmico de estruturas. Nomeadamente, estudaram
a resistência térmica do tecido espaçador de malha 3D integrado em tecidos impregnados em
pó cerâmico. O estudo baseou-se na construção de um sistema de tecido multicamada
constituído por tecido espaçador de poliéster de malha tridimensional no meio e integrado
entre duas camadas de tecidos de malha de algodão. Esta construção de três camadas teve
um efeito significativo no aumento da resistência térmica, pois evitou a convecção do ar
através do tecido espaçador. No estudo, a resistência térmica do conjunto multicamadas foi
calculada e os resultados permitiram uma boa aproximação com os resultados experimentais.
Prakash e Ramakrishnan [15] estudaram o efeito do comprimento da laçada e da massa linear
do fio nas propriedades de conforto térmico de malhas. Verificaram que a condutividade
térmica aumenta com o aumento do comprimento da laçada e diminui à medida que mais ar
fica aprisionado no fio. Também Matusiak [3] desenvolveu um modelo de resistência térmica
do tecido de camada única considerando o aspeto da seção transversal do fio e concluiu que
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este modelo pode ser usado para prever a resistência térmica de tecidos simples e suas
estruturas derivadas, porém não é apropriado a tecidos multicamadas.
Sabendo que a geometria do material fibroso tem um efeito significativo sobre a propriedade
térmica do material, nomeadamente na condutividade térmica, uma atenção especial deve
ser dada à tentativa de desenvolver um modelo para predição da condutividade térmica do
material fibroso. Neste sentido, Imakoma [16] determinou a condutividade térmica de um
isolamento fibroso através do desenvolvimento de um modelo de célula unitária. Neste
modelo, duas fibras são paralelas à superfície do material fibroso e são representadas por dois
semicilindros. No ponto de contato entre as fibras, a resistência térmica é muito maior que a
das fibras. O modelo proposto não levou em consideração o efeito da anisotropia da fibra.
Este efeito foi considerado no trabalho realizado por Woo et al. [17] em que desenvolveram
um modelo analítico do material fibroso, nomeadamente material não-tecido, para a
condutividade térmica levando em consideração a anisotropia da distribuição das fibras para
além do efeito da geometria das fibras. Eles concluíram que além da fração do volume da
fibra, afetar a condutividade térmica, a direção da fibra e a anisotropia da fibra podem
influenciar a transmissão térmica global dos tecidos. Recentemente Siddiqui e Sun [18]
desenvolveram modelos de célula unitária de tecidos simples de malha de trama,
considerando os parâmetros da geometria da malha para prever a sua condutividade térmica.
Foram estudados três modelos baseados nos modelos geométricos com considerações
diferentes da orientação da fibra. Concluíram que a orientação da fibra tem efeito
significativo na condutividade térmica efetiva dos tecidos de malha devido ao valor da
condutividade térmica efetiva obtida através do modelo 1 que apresentou menos erro em
comparação aos outros dois modelos, especialmente o modelo 3 que considerou as fibras
isotrópicas.
2.2 Efeitos da camada de ar e da presença de humidade no tecido sobre as propriedades
térmicas
O desempenho do vestuário em termos de proteção térmica depende em grande parte da
camada de ar e da presença de humidade no tecido. São aspetos bastante explorados na
literatura do vestuário térmico de proteção. Portanto, para analisar o efeito desses
parâmetros nas propriedades térmicas dos tecidos é crucial considerar a transferência
combinada e simultânea de calor e humidade. Sendo assim, Baxter [19] mediu a
condutividade térmica de feltro de lã considerando diversos níveis de teor de humidade e
densidade do feltro. Concluiu que a condutividade térmica global é influenciada pelos
diferentes níveis de teor de humidade no material. Também Hollies e Bogaty [20]
consideraram o efeito da humidade e sugeriram uma equação para a condutividade térmica,
em que consideram a montagem fibra-ar-água e a montagem fibra seca-ar. Com o
desenvolvimento da equação foi possível calcular a condutividade térmica específica a partir
da condutividade do tecido e assim obter uma boa aproximação dos resultados do modelo aos
resultados experimentais. Eles mostraram que a espessura e o teor de humidade na fibra
influenciam, mais que o arranjo das fibras, a condutividade térmica. É também de realçar, o
estudo de Naka e Kamata [21], que incluiu o efeito da humidade sobre a condutividade
térmica do tecido. O modelo permitiu analisar a condutividade térmica do tecido molhado,
variando o teor de humidade nele contido. Mais tarde, Dias e Delkumburewatte [22]
incluíram, para além do teor de humidade e da espessura do tecido, a porosidade do tecido,
para prever o efeito na condutividade térmica de malhas. Eles concluíram que a
condutividade térmica da malha aumenta com a diminuição da porosidade do tecido e
aumenta com o aumento do teor de humidade.
Quando o efeito simultâneo da condução de calor através da fibra sólida do sistema e da
condução gasosa através dos poros de um meio fibroso é considerado, os modelos de
transferência de calor podem dar uma contribuição importante na previsão da condutividade
térmica. Neste sentido, Stark e Fricke [23] desenvolveram três modelos de transferência de
calor para previsão da condutividade térmica simultânea de gás e fibra sólida. Neste modelo o
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mecanismo da transferência de calor por convecção não é considerado. A Tabela 1 lista
resumidamente os três modelos desenvolvidos.
Tabela 1- Modelos desenvolvidos
Modelos
Modelo básico

Considerações
Consideraram o efeito
da orientação média
da fibra em termos de
um parâmetro Z

Modelo modificado

Consideraram o efeito
da resistência térmica
pelo contato entre
fibras

Modelo modificado
melhorado

Consideraram o
modelo de célula
unitária do modelo
modificado e o efeito
que cada fibra
adjacente não estava
em contato
diretamente entre si

Equação

No modelo básico, a relação da condutividade térmica, que combina fibras sólidas e ar, é
baseado nos pressupostos de Bhattacharyya [24], conforme a equação apresentada na Tabela
1 onde
é a condutividade térmica efetiva combinada de fibras sólidas e ar,
é a
condutividade térmica da fibra sólida,
é a razão da condutividade térmica do ar com a
condutividade térmica da fibra sólida,
é a razão do volume de fibra e gás (
- ) e
representa a fração de fibras orientadas perpendicularmente ao fluxo de calor macroscópico.
No modelo modificado, foi necessária uma atenção especial aos contatos entre as fibras para
calcular a condutividade térmica da fase sólida, do gás e os efeitos de acoplamento, pois
estes contatos atuam como resistência térmica. Além disso, a altura da célula unitária da
fibra sólida é
que é maior que no modelo básico. O termo representa a altura da
célula fibra-ar em unidades do diâmetro da fibra, 𝑟 raio da fibra. O termo
é a área da
célula fibra-ar que é igual à área de uma área de contato fibra-ar vezes a área de contato
entre duas fibras sólidas
. No modelo modificado melhorado, a célula foi
subdividida em oito subcélulas e a relação da condutividade térmica efetiva da fibra sólida e
do ar foi derivada como representado na Tabela 1.
Torvi [25] introduziu no seu modelo o mecanismo de transferência de calor por radiação entre
as fibras e propôs um modelo simplificado de condutividade térmica efetiva de tecidos,
baseado na condutividade térmica efetiva de fibras e ar.
Considerando os fios, o entrelaçamento e o ar nos poros como um sistema de resistência para
calcular a resistência térmica, Kothari e Bhattacharjee [2] desenvolveram um modelo
agrupado para previsão das propriedades térmicas de tecido plano em estado estacionário. O
modelo foi desenvolvido por quatro etapas, a saber:
1. Definição da geometria do tecido baseado no modelo geométrico de Peirce;
2. Definição da resistência térmica efetiva devido à condução;
3. Cálculo da radiação efetiva devido ao ar e aos fios;
4. Combinação de todas as etapas para definição da resistência térmica total do tecido.
Eles obtiveram uma boa correlação entre os valores de resistência térmica previstos e os
valores determinados experimentalmente. Este modelo foi posteriormente modificado por
Bhattacharjee e Kothari [26] ao assumirem que o intervalo de ar era composto por fios em
quatro lados e na parte superior e inferior, por corpo negro e por pele, respetivamente. Com
esta consideração é possível encontrar a troca de calor radiante entre a superfície quente e a
atmosfera.
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Para o desenvolvimento de um modelo teórico através de meios porosos, nomeadamente
roupas multicamadas com ar entre duas camadas sucessivas de tecido, Das et al. [6] usaram
um modelo matemático baseado nas equações gerais de transferência de calor e obtiveram a
resistência térmica total do conjunto do tecido. Observou-se que a previsão da resistência
térmica apresentou boa aproximação aos resultados experimentais obtidos utilizando uma
placa aquecida e que o ar entre as camadas de tecido tem influência na resistência térmica
de roupas multicamadas. Mais tarde, Das et al. [27] centraram a pesquisa nos mecanismos de
transferência de calor não convectivo, e por convecção natural e convecção forçada para
análise da influência do intervalo de ar entre as camadas dos tecidos sobre a resistência
térmica do tecido. Apresentaram um estudo detalhado de um conjunto de tecido
multicamada com diferentes espessuras entre as camadas. Eles concluíram que a resistência
térmica, das montagens dos tecidos, aumenta quando a espessura do intervalo entre as
camadas dos tecidos aumenta. Em se tratando dos diferentes meios de transferência de calor,
a resistência térmica é mais elevada sob o mecanismo de transferência de calor não
convectivo e mais baixo sob o meio de convecção forçada. Com análise estatística constatouse que o tipo de tecido utilizado, a espessura da camada de ar e o meio de convecção
influenciam significativamente as propriedades de transferência térmica do tecido.

3. Conclusão
Foi apresentado neste trabalho uma abordagem para previsão das propriedades térmicas com
base nos mecanismos de transferência de calor, bem como o efeito estrutural dos tecidos, da
presença de humidade e da camada de ar sobre as propriedades de isolamento térmico,
nomeadamente resistência térmica e condutividade térmica. Verificou-se que os fenômenos
de transferência de calor por condução e radiação são considerados como os dois meios mais
importantes de transferência de calor seco através de materiais têxteis. A transferência de
calor por condução e radiação, foi calculada com base nos parâmetros estruturais do tecido.
As propriedades de isolamento térmico, foram previstas com a ajuda destes parâmetros. A
análise do efeito da camada de ar e da presença de humidade no tecido sobre as
propriedades térmicas dos materiais têxteis, foi analisado a partir da transferência
combinada e simultânea de calor e humidade. Os valores da resistência térmica e
condutividade térmica obtidos a partir dos modelos foram validados com um instrumento e
apresentaram boa aproximação.
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Abstract
In Portugal, bicycle still has a discrete role as a daily mode of transportation. The lack of dedicated infrastructure coupled
with high rates road accidents, particularly at the intersections, makes this mode not preferential to motorized road
transport. In order to study the impact of some solutions on bicycle support infrastructure, especially at intersections, a case
study was developed in the city of Aveiro. For this purpose, a microsimulation model of traﬃc was constructed using the
VISSIM traﬃc microsimulator, which sought to analyze the behavior along a route during the morning peak hour. The route
between the University of Aveiro (UA) and Aveiro Railway Station was chosen, and 4 diﬀerent scenarios (one base and three
alternatives) were simulated. The scenario with a bicycle lane was one of the tested scenarios that, in the proposed route,
allowed the shorter travel times and improved intersection level of service (LOS) for light and heavy vehicles and bicycles.
As regards the results obtained for the analysis of conﬂicts, the presence of cyclical routes has seen an increase in the total
number of conﬂicts, although the number of conﬂicts of crossing has decreased. The microsimulation carried out showed
that the presence of cycle paths and cycle paths is not detrimental to the performance of the road network where they are
inserted.
Resumo
Em Portugal, a bicicleta ainda tem um papel discreto como modo de transporte diário. A falta de infraestrutura dedicada,
aliada a uma elevada sinistralidade rodoviária, nomeadamente nas interseções, faz com que este modo não seja
preferencial face ao transporte rodoviário. Com objetivo de estudar o impacto de algumas soluções na infraestrutura de
apoio à bicicleta, sobretudo em interseções, foi elaborado um caso de estudo localizado na cidade de Aveiro. Para o efeito
foi construído um modelo de microssimulação de tráfego utilizando o microsimulador de tráfego VISSIM, com o qual se
procurou analisar o comportamento ao longo de um percurso durante a hora de ponta da manhã. Foi escolhido o trajeto
entre a Universidade de Aveiro (UA) e a Estação Ferroviária de Aveiro, tendo-se simulado 4 cenários diferentes (um base e
três alternativos). O cenário com ciclovia foi de entre os cenários testados aquele que no trajeto proposto permitiu a
obtenção dos menores tempos de percurso e uma melhoria no nível de serviço das interseções (NS) para os veículos
ligeiros, pesados e bicicletas. No que diz respeito aos resultados obtidos para a análise de conﬂitos, a presença de vias
cicláveis veriﬁcou um aumento do número total de conﬂitos, embora o número de conﬂitos de atravessamento tenha
registado uma diminuição. A microssimulação realizada demonstrou que a presença de vias cicláveis e de ciclovias não é
prejudicial ao desempenho da rede rodoviária onde estão inseridas.
Keywords
Bicycle; Road intersections; Traﬃc microsimulation; Traﬃc performance
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Medidas de Apoio À Bicicleta em Interseções
Rodoviárias – Um Caso de Estudo
Introdução
Nos últimos anos tem crescido a preocupação da sociedade para com o uso sustentável dos
recursos, nomeadamente da energia. O sector dos transportes é um importante consumidor
deste tipo de recursos. Em 2016, o consumo energético deste sector de atividade
representava em Portugal cerca de 40,9% do consumo final de energia do País [1].
O relatório “Cidades para as bicicletas, cidades para o futuro” [2] estimava que 30% dos
trajetos efetuados em automóvel cobrem distâncias inferiores a 3 km, e 50% são inferiores a 5
km. Neste contexto, a bicicleta pode substituir com vantagem o automóvel no que diz
respeito a uma parte importante da procura, contribuindo deste modo diretamente para a
diminuição dos congestionamentos rodoviários, para além de contribuir para a redução da
fatura energética.
Uma das razões que mais contribui para a não utilização da bicicleta como modo de
transporte resulta da insegurança oferecida pela infraestrutura, nomeadamente a falta de
ciclovias ou a falta de sistemas de acalmia de tráfego, que promovam a compatibilização da
utilização de espaços urbanos pelos diferentes utilizadores [3].
Sem pôr em causa os benefícios associados à bicicleta importa, contudo, não descurar os
aspetos que se prendem com a segurança rodoviária, de modo a evitar que um aumento da
sua utilização, enquanto modo de transporte, seja acompanhado por um aumento da
sinistralidade rodoviária [4].
Acresce que os condutores e passageiros de velocípedes fazem parte do conjunto de utentes
que, devido a uma série de particularidades, algumas relacionadas com características do
próprio veículo, são considerados vulneráveis requerendo, por conseguinte, uma atenção
especial por parte das entidades com responsabilidades nesta área, bem como dos condutores
dos outros veículos [4].
Neste trabalho apresentam-se os principais resultados de um caso de estudo localizado na
cidade de Aveiro cujo objetivo era estudar o impacto de algumas soluções de apoio à bicicleta
na infraestrutura rodoviária, sobretudo em interseções. Para o efeito foi construído um
modelo de microssimulação de tráfego utilizando a aplicação informática VISSIM, com o qual
se procurou analisar o comportamento do tráfego de veículos e de bicicletas ao longo de um
percurso durante a hora de ponta da manhã. Foi escolhido o trajeto entre a Universidade de
Aveiro (UA) e a Estação Ferroviária de Aveiro, tendo-se simulado diferentes cenários nos quais
se implementaram alterações ao nível da infraestrutura viária. De destacar a implementação
das linhas de paragem avançada (ASL - Advanced Stop Line) junto às interseções reguladas por
sinais luminosos. Este sistema consiste na criação de uma caixa de espera dedicada à bicicleta
e colocada à frente do tráfego motorizado, que permite proteger os seus utilizadores dos
gases de escape e que ao mesmo tempo realça a sua presença na interseção.

O simulador de tráfego VISSIM
O simulador de tráfego VISSIM é uma ferramenta de simulação microscópica de tráfego,
baseada no comportamento individual dos veículos e orientada para a modelação de tráfego
rural e urbano, permitindo também o estudo de fluxo de tráfego pedonal e a sua interação
com a restante rede de transportes [5]. Além do transporte privado, esta ferramenta permite
a modelação de transportes públicos rodoviários e sobre carris. O fluxo de tráfego pode ser
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simulado considerando constrangimentos de via, correntes de tráfego com diferentes
composições de veículos, sistemas de controlo de tráfego [5].
Os diferentes veículos movem-se na rede utilizando um modelo de fluxo de tráfego
desenvolvido por Wiedemann em 1974. Este modelo parte do princípio de que um veículo que
se move a uma velocidade mais elevada começa a desacelerar quando se aproxima de outro
veículo que circule mais devagar. Como o veículo que circula a uma velocidade superior não
sabe a velocidade do que circula à sua frente, reduz a sua velocidade para um valor menor do
que o que segue à sua frente, voltando a acelerar novamente e por fim aproximar-se da
velocidade do veículo que o antecede [5].
No simulador VISSIM é possível a introdução de sinalização vertical e horizontal, sinais
luminosos, travessias para peões, bem como sinalização específica para veículos de transporte
coletivos [5] permitindo desta forma a realização de simulações que consideram os efeitos
destes elementos de regulação do tráfego.
Por defeito, numa interseção não é pré-estabelecido um movimento como prioritário, sendo
assim necessário definir o nível de prioridade de cada movimento possível na interseção, ao
invés da sinalização vertical que por si regula automaticamente a interseção [5].

Metodologia do estudo
O estudo teve como principal foco a análise da ligação entre a Universidade de Aveiro e a
Estação Ferroviária através da utilização de uma ferramenta de microssimulação de tráfego,
de forma a se poderem comparar os diferentes cenários simulados, com vista a garantir a
segurança da bicicleta e ao mesmo tempo não prejudicar o nível de serviço (NS) dos restantes
utilizadores.
O percurso escolhido tem origem no interior do Campus Universitário de Santiago, na Av.
Jacinto Magalhães, seguindo pela Av. Artur Ravara, Av. Santa Joana, Rua do Batalhão de
Caçadores 10 e Av. Dr. Lourenço Peixinho, terminando junto à Estação no final desta última.
A escolha deste percurso recaiu no facto de percorrer a zona central da cidade, passando
junto aos principais locais da cidade de Aveiro, nomeadamente na Sé, no Fórum e na rotunda
das pontes.
Para a criação do modelo de microssimulação, foi necessário efetuar contagens de tráfego no
período de ponta da manhã, compreendido entre as 8:30h e as 9:30h. Devido ao elevado
número de interseções para as quais era necessário realizar contagens, não foi possível
realizar as mesmas em simultâneo num só dia. Assim, as contagens foram realizadas sempre
que possível em várias interseções em simultâneo, no mês de fevereiro de 2017, de terça a
quinta-feira de cada semana. Como resultado, foram efetuadas contagens em oito dias
diferentes. As contagens foram realizadas ao longo das 20 interseções existentes no percurso
escolhido para o estudo, sendo que foram anotados os valores referentes a intervalos de
quinze minutos. Os volumes de tráfego registados na secção entre a UA e a Rua do Batalhão
de Caçadores 10 variam entre os 3% e os 5% para os veículos pesados, 92 a 94% para os
veículos ligeiros e um valor aproximadamente constante de 3% para os velocípedes. Na Av. Dr.
Lourenço Peixinho os velocípedes diminuíram em percentagem para 1%, os veículos pesados
aumentaram para os 8%, e os veículos ligeiros apresentam 91%. A realização de contagens de
tráfego no período de ponta da manhã, permitiu concluir que o transporte individual
motorizado, nomeadamente o automóvel, é a opção de mobilidade preferida pelos
utilizadores quando se pretendem deslocar no interior da cidade.
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Figura 1 – Percurso escolhido para estudo entre a UA e a Estação Ferroviária [6]

Com vista a estudar o trajeto foram simulados quatro cenários diferentes (um base e três
alternativos – Figura 2):
• Cenário base – O cenário base pretende representar o panorama existente de uma
forma o mais real possível, servindo assim como comparação aos restantes
cenários a serem avaliados. Trata-se de um cenário intermédio no que diz
respeito à infraestrutura dedicada à bicicleta, uma vez que atualmente existem
no percurso em análise alguns troços onde existe infraestrutura dedicada
especificamente à bicicleta;
• Cenário sem ciclovia - Pretende representar o panorama alternativo perante a
inexistência de ciclovias e vias cicláveis ao longo do trajeto definido. Este cenário
tem como características o mesmo número de vias, temporização de sinais
luminosos e regras de prioridade que o cenário base;
• Cenário com ciclovia - Tem como objetivo estudar a influência da presença de uma
via ciclável com 1 metro de largura no exterior da faixa de rodagem. Tal como
nos cenários descritos anteriormente, foi mantido o mesmo número de vias,
tipologia de vias, temporização dos sinais luminosos e regras de prioridade que o
cenário base. Com o intuito de acomodar as vias cicláveis, foi necessário reduzir a
largura destinada aos veículos motorizados, mantendo-se assim as larguras das
faixas de rodagem que existem no cenário base;
• Cenário com ciclovia e ASL - A construção deste cenário visa simular a influência da
existência de ASL nas interseções reguladas por sinais luminosos presentes no
trajeto escolhido. Este cenário teve como base o Cenário com ciclovia,
acrescentando-se nas interseções uma caixa de espera junto ao sinal luminoso
dando desta forma prioridade à bicicleta.
Para a calibração do modelo em causa, foram comparados os valores obtidos através de 10
simulações com diferentes sementes aleatórias e os dados obtidos das contagens de tráfego
realizadas, pelo parâmetro GEH, velocidade média e tempo de percurso em cada sentido.
Houve um especial cuidado na colocação dos pontos de medição de desempenho de modo a
que o fossem no mesmo local nos diferentes cenários simulados, para que desta forma os
resultados fossem comparáveis secção a secção para os diferentes veículos.
O valor do parâmetro GEH é obtido por:

GEH 

M  O  2
0,5  M  O

(1)

Onde, M são os volumes de tráfego simulados e O são de os volumes de tráfego observados em
campo.
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O seu valor permite avaliar a qualidade da calibração efetuada da seguinte forma [7]:
• GEH <5 – Os valores simulados encontram-se próximos dos valores observados;
• 5 ≤ GEH ≤ 10 – Os valores simulados encontram-se ligeiramente afastados dos valores
observados;
• GEH> 10 – Os valores simulados são muito afastados dos valores observados. É
necessário efetuar um ajuste no modelo, uma vez que não simula os valores
observados.
Na rede simulada existiu mais do que um local onde foram comparados os resultados
simulados com os valores observados em campo, pelo que se teve atenção ao parâmetro GEH
ser inferior a 5 para 85% das interseções analisadas, conforme refere [7].
Da observação das diferentes ruas e avenidas foi possível verificar que a velocidade máxima
legal se situa nos 50 km/h, sendo que nas viagens de recolha de dados para calibração e
validação do modelo, observou-se que a velocidade nunca se aproximou desse valor,
atingindo-se um máximo de 40 km/h na Av. Dr. Lourenço Peixinho. Assim, definiu-se para a
velocidade dos veículos ligeiros o valor de 40 km/h. No caso das bicicletas foi utilizada uma
curva de distribuição de velocidades, calibrada e validada em [8] e para o caso dos veículos
pesados adotou-se uma velocidade de 30 km/h.
Cada simulação teve um período referente a 1 hora, ou seja, 3600 segundos, precedido de um
período de aquecimento da rede (warm-up) de 30 minutos.

Figura 2 – Diferentes cenários simulados [6]

Resultados obtidos
Os resultados obtidos resultaram do período referente a 1 hora de simulação, nas quais se
analisou os seguintes indicadores de desempenho:
• Tempo de viagem (segundos);
• Velocidades médias (km/h);
• Número de paragens;
• Comprimento da fila de espera máxima;
• Nível de serviço (NS) nas interseções segundo o HCM 2010.
Os resultados foram divididos conforme a tipologia do veículo em causa, sendo assim
analisados os veículos ligeiros, bicicletas, veículos pesados e conjunto de todos os veículos.
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A microssimulação efetuada permitiu concluir que para os veículos ligeiros no percurso
UA/Estação a opção sem infraestrutura dedicada à bicicleta acaba por ser aquela que permite
um menor tempo de percurso. De facto, a diferença entre o Cenário base e este último foi
somente de 10 segundos. Por seu lado no percurso Estação/UA a existência de infraestrutura
dedicada à bicicleta permitiu reduzir o tempo de percurso para os veículos ligeiros na ordem
dos 10 segundos face ao cenário base.
Para as bicicletas a presença de infraestrutura dedicada, quer seja ciclovia segregada ou de
via ciclável junto ao tráfego motorizado, permitiu uma redução no tempo de percurso para
ambos os sentidos. A presença da infraestrutura permite à bicicleta evitar as filas de espera
nas interseções, conseguindo assim uma viagem mais rápida.
O mesmo tipo de raciocínio pode ser feito para os veículos pesados, uma vez que o Cenário
com ciclovia obteve os menores tempos de percurso em ambos os sentidos do trajeto
simulado. A circulação da bicicleta em via independente permitiu que o veículo pesado não
fosse tão suscetível à menor velocidade e aceleração da bicicleta.
No respeitante ao conjunto de todos os veículos, o Cenário com ciclovia permitiu uma
redução do tempo de percurso em ambos os sentidos, demonstrando assim que a presença de
infraestrutura dedicada à bicicleta tem efeito positivo na globalidade da rede estudada.

Figura 3 – Velocidade média para o conjunto de todos os veículos

A Figura 3 diz respeito às velocidades médias praticadas para o conjunto de todos os veículos.
O percurso UA/Estação apresenta maiores valores de tráfego nas contagens efetuadas, sendo
essa uma causa possível para a menor velocidade comparativamente ao sentido contrário,
Estação/UA. Da análise da figura salienta-se que os valores mais elevados para cada percurso
se registam no Cenário com ciclovia, o que confirma os tempos de percurso associados, já que
houve o cuidado de colocar no simulador os cronómetros no mesmo local em todos os
cenários. Este facto provou que a existência de infraestrutura dedicada à bicicleta não foi
prejudicial ao desempenho dos restantes veículos, permitindo inclusive uma melhoria do
indicador.
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Figura 4 – Número médio de paragens para o conjunto de todos os veículos

A microssimulação realizada revelou que o número médio de paragens para o conjunto de
todos os veículos foi menor para o Cenário com ciclovia. Tal pode ser justificado pela
presença de infraestrutura dedicada à bicicleta, que desta forma não prejudica o tráfego
motorizado, uma vez que tem menor capacidade de aceleração e necessita de mais tempo
para atravessar uma interseção. Acresce que o número obtido do simulador diz respeito à
totalidade das interseções estudadas, independentemente do percurso em causa. Destaca-se
na Figura 4 que o Cenário sem ciclovia obteve o valor mais elevado.

Figura 5 – Comprimento da fila de espera máximo

A análise do indicador comprimento da fila de espera máximo resultou do somatório das filas
de espera na rede ao longo de uma hora de simulação, para cada interseção. A Figura 5
demonstra que os cenários com infraestrutura dedicada à bicicleta obtiveram os menores
valores para o somatório das filas de espera nas interseções. A existência de infraestrutura
dedicada à bicicleta permite que o tráfego nas zonas de interseção consiga fluir
paralelamente, evitando-se assim um acréscimo desnecessário à fila de espera. O Cenário
com ciclovia e ASL obteve um valor ligeiramente mais elevado face ao Cenário com ciclovia,
uma vez que a bicicleta tem prioridade no arranque aquando do sinal verde. Somente após as
bicicletas arrancarem o restante tráfego pode prosseguir livremente.
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Figura 6 – Nível de serviço nas interseções para o conjunto de todos os veículos

O Cenário com ciclovia foi de entre os diferentes cenários simulados aquele que melhores
níveis de serviço apresentou nas interseções do trajeto escolhido (Figura 6). A presença de
infraestrutura dedicada à bicicleta permitiu diminuir os comprimentos de fila de espera,
como já foi referido anteriormente. Assim, como seria espectável, o cenário apresentou
melhores níveis de serviço para as interseções.
Após simulação dos diferentes cenários, correu-se as trajetórias resultantes no programa
informático SSAM 3.0 para deteção de conflitos entre os diferentes veículos. O modelo SSAM
(Surrogate Safety Assesssment Model) desenvolvido pela Federal Highway Administration
(FHWA) nos Estudos Unidos da América e incorporado no SSAM 3.0 classifica os conflitos em:
de atravessamento; frente-traseira; de mudança de via. Este software possibilita a
identificação de possíveis conflitos entre veículos que podem em alguns casos resultar em
acidentes. Na Figura 7 apresentam-se os números de conflitos por tipo de conflito para cada
um dos cenários estudados.

Figura 7 – Tipologia dos conflitos resultante do programa SSAM

Verifica-se que a presença de infraestrutura dedicada à bicicleta aumentou o número total de
conflitos, em especial os conflitos frente-traseira e os conflitos de mudança de via. Este
aumento pode explicar-se pela diminuição da largura disponível para a circulação do tráfego
motorizado, sobretudo no caso dos conflitos de mudança de via. Por seu lado, os valores
obtidos para os conflitos de atravessamento, no Cenário com ciclovia e no Cenário com
ciclovia e ASL, obtiveram uma redução face aos restantes cenários simulados.
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A criação de infraestrutura dedicada à bicicleta, dando-lhe prioridade nas interseções
traduziu-se numa alteração de comportamento por parte dos veículos motorizados, obrigando
estes a ter de ceder prioridade à bicicleta, originando assim um acréscimo do número de
paragens, tendo por consequência o aumento dos conflitos frente-traseira.
Sendo os conflitos de atravessamento aqueles onde se poderão originar danos mais graves, a
sua diminuição representa uma melhoria na segurança dos veículos envolvidos.

Conclusões
A realização de um caso de estudo na cidade de Aveiro com recurso a microssimulação de
tráfego permitiu a comparação de vários cenários, possibilitando assim a comparação do seu
desempenho. Sem nunca esquecer o fator segurança nas interseções, nem o desempenho dos
restantes veículos, procurou-se analisar de igual forma o efeito da presença de uma via
ciclável no bordo exterior da faixa de rodagem. Os resultados obtidos das simulações de
tráfego revelaram que a utilização da infraestrutura dedicada à bicicleta não provocou
excessos de mais de 10 segundos para os veículos ligeiros, permitindo uma melhoria
significativa nos tempos de viagem para os veículos pesados e para as bicicletas. A análise de
segurança, com recurso ao programa SSAM, demonstrou que os cenários com infraestrutura
dedicada à bicicleta obtiveram uma diminuição dos conflitos de atravessamento, traduzindo
assim uma melhoria de segurança dos utilizadores envolvidos.
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Abstract
The article describes a selection of problems which aﬀect the sustainable transport development in Poland with a focus on
the processes of continuous growth in motorisation. The results of a comprehensive range of transport-related studies were
used in the analysis, including surveys taken among residents of various areas with diﬀerent population density and the
results of travel simulations performed using digital simulation models developed by the authors. The article also presents
some basic transport policy assumptions that should be made in Poland in order to put the advancement of transport on
track to sustainable development.
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Introduction
A sustainable transport development is a process which promotes efficiency, savings and
conformity with social demands, while minimising undesirable or harmful impact of the means
of transport on natural environment, public health, economy and urban planning. Therefore,
making public transport, cycling and walking competitive with individual transport should be
the fundamental principle of sustainable transport development.
Unfortunately, annual passenger and freight traffic data clearly shows a constant
predominance of road transportation over the other transport systems [1, 2, 3]. This
particularly applies to car-based passenger transport. For example, in the European Union the
share of cars in passenger transport was 72.3% in 2014, which was only 0.7% smaller than in
2005. In the United States, the respective share of cars was 78.7% in 2014, however it
decreased by 3.9% as compared with 2005. In 2014, in economically developed countries of
the EU the percentage was 84.7% in Great Britain, 84.5% in Germany, 83.9% in France, 83.3%
in the Netherlands, 81.7% in Spain and 80.1% in Italy. Poland, although less developed a
country than those listed above, did not fall much behind with 78.7% share of cars in
passenger transport in 2014. At the same time, the percentage marked one of the most
notable increases in the EU, exceeding 3% p.a. in recent years, whereas the average share of
car-based travel in the EU has decreased by 1.9%.
In view of the prevalence of cars in passenger traffic and the unfavourable trends in the
development of individual transport in EU countries, in 2011 the European Commission issued
a document entitled “Cities of tomorrow – challenges, visions, ways forward” [4]. Upon
analysis of the mobility situation in large cities it was ascertained that the major problem in
European urban agglomerations is the phenomenon of ‘urban sprawl’, which contributes to
increased traffic congestion, among other things. One of the key challenges for the ‘cities of
tomorrow’ is the development of sustainable urban mobility. A clear suggestion was made to
seek new solutions and personal mobility patterns, as well as to make public transport travel
more attractive [4].
Recently, the most economically-developed EU countries have witnessed an increase in the
number of journeys made by public transport means. Nevertheless, in most cases (especially
in cities) it is a result of road traffic conditions becoming worse and worse, despite huge sums
of money invested in road infrastructure for years. The inadequate flow capacity of roads,
streets, and junctions and crossroads in particular, with very high rates of traffic lead to the
decreasing standard of road travel and frequent traffic congestion extending to more and
more roads, as well as to parking problems which continue beyond rush hours.
Without an alternative way of cutting down travel times, residents of those countries tend to
switch from cars to public transports. This evidently favours the development of public
transport systems and thus the sustainable development in this area. Most of the EU countries
mentioned above now have much better developed public transports systems than those
found in Poland, as regards the quality of service and travel (mainly railway), and they
provide a viable and attractive alternative to cars as a means of transport. In Poland, on the
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

151

other hand, we witness an increase in car-based traffic and a decrease in public passenger
transport by rail or road. Evidence of this trend can be found in the latest results of the 2015
General Traffic Measurement (approx. 6% increase in car traffic on provincial roads in 20102015) [5], or in the Central Statistical Office data on inland public passenger transport
(approx. 21% decrease in 2015, as compared with 2010, and a respective approx. 6% decrease
in urban public transport) [1].

Dynamic growth in motorisation rate and its influence on the choice of
travel modes in Poland
Since the political transformation of Poland, and particularly since Poland joined the
European Union, there has been a huge increase in the number of new car registrations. The
number of vehicles on the roads in Poland doubled between 2000 and 2014. In the same
period, the dynamic of the growing number of cars owned by various social groups was also
remarkable. Figure 1 and Table 1 below show the results of a study conducted by the
University of Science and Technology in Bydgoszcz, concerning the car ownership ratios
among various social groups living in areas of different population density [7, 8, 9]. The study
was carried out in a large region of Poland (Kujawsko-Pomorskie province) over a different
number of years between 1995 and 2015 on the basis of surveys. The results clearly
demonstrate a substantial dynamic of growth in the car ownership ratio among all social
groups considered in the most recent years, even among secondary-school students. The
results also show that the car ownership ratio is the highest among people living in rural
areas, followed by residents of areas neighbouring on big cities. It can be noted that the
residents of the largest city in the region, Bydgoszcz (with a population of approx. 360,000),
own more cars per capita than the residents of Toruń, a city of approx. 190,000 residents.
The main reason for this are much shorter travel distances to cover in Toruń, which has a
much smaller area than Bydgoszcz, as a result of which walking is a relatively more frequently
chosen travel mode. Farmers are the group which owns the most cars (with the car ownership
ratio reaching as much as 83.0-88.6%), followed by employed persons (otherwise than on own
farms, 66.6-81.6%). It is noteworthy that the car ownership ratio among university and
secondary-school students is also very high: reaching 50.5% and 33.1% in rural areas,
respectively.
Table 1- Car ownership structure in the analysed area of Poland in 2015 [%]
Area of residence
Communes
Communes
around
around
Bydgoszcz
Toruń

Large city
(Bydgoszcz)

Medium size
city (Toruń)

Elementary school
children over 9 and
middle-school
students

0.5

0.3

0.3

Secondary-school
students

19.8

5.0

34.7

Small towns

Rural areas

0.3

0.9

0.7

6.7

10.5

31.3

33.1

19.3

45.8

27.5

36.2

50.5

75.1

66.6

78.3

81.6

71.3

80.1

Unemployed
persons

41.3

26.3

35.6

39.7

29.5

35.9

Farmers

-

-

85.7

88.6

83.0

83.5

Postsecondaryschool, college and
university students
Employed persons
(excl. on own
farms)

The high rate of motorisation naturally translates into a distinct prevalence of car travel
among all available travel modes. The surveys carried out among the residents of the
analysed area [6] enabled the authors to identify the correlation between the car ownership
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ratio and the frequency of use of specific travel modes (excluding internal travels within

Figure 1 – Changes in car ownership ratios for the specified groups of people following homogeneous transport
patterns in the years 1995-2015 in a large and a medium size city in Poland

medium size and large cities), shown in Fig. 2. The correlation explicitly reveals the status of
the motorisation rate among the public when making choices on the means of passenger
travels. As the motorisation rate increases, the number of people using public transport
dramatically declines. It is noteworthy that even at a zero car ownership ratio, about 20% of
residents choose to travel in a car as passengers. The mean car ownership ratio in the
analysed area in 2013 was 69%, which means that – based on the analysed correlation –
travelling by public transport made up less than 10% of the cases, as a passenger in a car 20%,
and as the driver of a car – about 70%.
Other surveys carried out by the authors, which covered public transport passengers [6, 7],
indicate that a very large portion of them do not own a car; in the case of bus passengers it is
82% and in the case of railway passengers 56%. About 40% of people using public transport do
not have a driving licence (approx. 41% of railway passengers and nearly 63% of bus
passengers). Almost 60% of public transport passengers surveyed were more willing to travel
by car if they had a driving licence or were capable of driving (i.e. did not have a disability or
other physical constraints). A survey carried out among car drivers only [6, 7] revealed no
willingness to switch from the car to public transports among a majority of the respondents.
The results of the surveys [6, 7] demonstrate that most of the residents of the analysed area,
who own a car and have a driving licence, will prefer personal transport to public transport
when travelling, regardless of any advantages of the latter. This is mainly due to the comfort
and freedom from various negative factors provided by cars, and – in most cases – the shortest
travel times and distances (as cars may take us ‘door to door’). Moreover, owning a car is not
a big financial effort for people, even those living in rural areas. The system of roads within
the analysed area, and in a lot of other parts of the country, is developed well enough to
provide quite comfortable conditions to travel in a private car (even despite the still
undeveloped network of expressways). The traffic situation and the degree of congestion of
the largest urban centre in the analysed area, i.e. the city of Bydgoszcz (360,000 residents),
did not make the drivers choose an alternative travel mode. Hence the progressing decline in
the numbers of public transport passengers in the city year by year, while the road traffic
rates are gradually increasing.
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F
ig. 2 Correlation between the car ownership ratio, φs and the frequency of use of different passenger travel modes
by the residents of the analysed area (excluding internal travels in Bydgoszcz and Toruń); (φs(2013) – mean value of
the car ownership ratio in 2013)

Figure 3 shows the results of studies carried out by the authors through the simulation
analysis of digital transport models [6, 7, 8, 9], presenting the frequency of use of the
different travel modes in everyday passenger journeys within the analysed area. The results
indicate that the car is the ultimate means of transport (used by the driver or passengers).
Compared to the public transport, as much as 92.8% of non-walking and non-cycling journeys
within the whole analysed area – with an exclusion of both cities – are made in a car. Things
look better in the city of Bydgoszcz, where 60% of everyday passenger journeys are made by
car. This is due to the fact that in heavily populated, large urban agglomerations travel times
can be similar when travelling by public or private transport. There is much more traffic
congestion in the roads and streets than in less populated areas, which makes journeys made
by means of private transport much longer. Areas like these – along with a (usually) wellorganised public transport system – provides much more favourable conditions for the public
transport to be competitive to individual transports (especially considering certain priority
systems, operated e.g. in Bydgoszcz).

Fig. 3 Frequency of use of the different passenger travel modes in the analysed area in 2015 (based on the authors’
studies).
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Projected changes in the current motorisation development trends in
Poland
On the basis of the considerations above, it should be assumed that a continuous increase in
the motorisation rate accompanied by a continuous decrease in the number of daily travels by
public transport are some of the biggest obstacles to the sustainable transport development
in Poland. The decline in the number of passengers carried by means of public transport is
noticeable on a national and provincial scale but also in most cities. Another explanation for
the trend is a lack of appeal of travelling by public transport (inadequate time, comfort and
availability of service), despite quite reasonable fees.
Today we often experience the drawbacks of increasing vehicle numbers, especially in large
cities. On the one hand, there are the problems caused by congested road networks, polluted
environment or the need for giving up more and more land for the development of road
infrastructure; on the other hand, as a society we have got so much used to using private
vehicles. Is it possible to reverse today’s trends in a foreseeable future?
The results of analysis made by the authors indicate that it is theoretically possible, however
– disregarding any legal bans or physical restrictions on car traffic – only if the traffic situation
on the road network should exceed the limits of tolerance of a majority of drivers (extended
duration and excessive travel costs, mental stress caused by long driving in congested traffic,
lack of parking spaces at the destination, various disruptions and impediments on the way
etc.). The limit of tolerance certainly depends on the nature of the area and its population
density, and the moment it is reached and exceeded depends on the demand for and supply
of transport in general, including the growth rate of the demand for private transportation in
particular.
The most important factors affecting the demand for transport anywhere include the number
of residents and visitors in an area and their structure by age and type. These factors are
largely decisive for the potential demand for transport and the transport modes used in
travelling.
According to current demographic forecasts, the total population of Poland will decrease, in
particular in most of its large cities. Such a population decline will have a negative impact on
the public transport systems, but it will also lead to the improvement of the conditions of
travelling by means of individual transport.
Regarding the analysed area, by 2030 the population of the two cities (Bydgoszcz and Toruń)
will have decreased by 7-8%. On the other hand, the neighbouring communes of the cities will
see an increase in population in the same timeframe. This is largely due to the urban sprawl
observed for both cities for a dozen or so years now. In the year 2030, the spatial structure of
the residential areas in the analysed districts will be different, as well. The number of
residents of the two biggest cities will decrease by 4.4% with regard to the whole area,
whereas the population of their neighbouring communes and rural areas will increase by 2.7%
and 1.7%, respectively.
The expected changes in demographics as regards the population numbers and the residential
structure provide conditions to inhibit the considerable development rate of vehicular traffic,
but they also contribute to the decrease in the number of public transport passengers. This is
especially important for the two major cities where the above-mentioned decline in
population will be the most severe and where the conditions for vehicular traffic are now the
most difficult of the whole analysed area. On the other hand, the small increase in the
numbers of residents of the communes around the two cities and in the rural areas will not
have a material influence on the potential increase in the number of passengers using public
transport, as most of the residents of those areas either own or use cars.
Further negative factors affecting the development of public transport include an apparent
decrease in the numbers of residents (especially in cities) at a working age and of employed
residents. According to the studies carried out by the authors [6, 7, 8, 9], 70% of passengers
using public transport are young people while a third of the passengers are employed.
Apart from the demographics (population numbers, birth rate, migration balance, age
structure), population density also has a considerable influence on the demand for passenger
transport. In both aspects, Poland ranks worse than developed EU countries. The
development of public transport is substantially easier in densely-populated areas with a
large number of travel origins and destinations. First of all, the demand for passenger
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transport services in those areas is bigger. More difficult conditions for the development of
public transport are found in the areas of medium or low population density (including in
particular those inhabited by residents with high motorisation rates, as it is in the analysed
province), which is because of smaller numbers of potential travellers. It should be noted that
the fast-growing passenger transport services in the EU mainly become attractive in very
densely-populated areas. In Poland, however, nearly 40% of the population live in rural areas
with a very low population density. The equivalent share in the economically developed EU
countries is just 25% [2], and 19% in the USA [3]. In the case of large Polish cities the
population density is also relatively low and considerably lower than in a number of European
cities. For example, Bydgoszcz with its population density of approx. 2,000 people per square
km is three times less populated than such cities as Naples, Milan or Odessa, which have
smaller areas, and eight times less populated than Barcelona or Paris. The area of Paris is
smaller than that of Toruń (which has a similar population density to Bydgoszcz) but there are
10 times more residents. As a result, public transport (railways and the Metro) is a much more
viable alternative to cars when choosing the travel mode.
The analysis results obtained from transport simulation models for the area in question
demonstrate that the number or car travels will increase by 8.5% by 2030 [7]. In the case of
public transport, there will be a decrease at approx. 2.5%.
Considering various possible circumstances it should be noted that the limits of traffic
congestion of the road network, mainly in cities, are not likely to be exceeded in the
foreseeable future in Poland, thus reversing the current trends. Therefore, the answer to the
question posed earlier in the text is negative. It is assumed that the predominance of car
travels will continue to grow in the next dozen or so years, however it should be less dramatic
than in the last few years. It is expected that the car traffic rates will increase moderately in
the national road network, which will not lead to a material deterioration of the traffic
situation on national roads or in cities, if projected investments in transport infrastructure
are implemented.
Due to the above-mentioned determinants, it will be considerably challenging to attain a
sustainable development of transport in Poland.

Possibilities of counteracting unfavorable trends in the development of
motorization in Poland
Considering the problems described above, immediate measures should be taken in Poland in
order to ensure that the development of transport is clearly sustainable. Such a transport
policy, in the authors’ view, should assume that:
1) The following results are achieved:
a. Political: major political players reach an agreement regarding the
detailed objectives the assumed transport policy, and local communities
and citizen groups accept them;
b. Economic: business is stimulated (including the transport sector) and high
quality transport services for businesses are ensured;
c. Spatial: the energy and cost intensity of transport is minimised through
reasonable arrangement of friendly and safe public spaces, allowing safe
and efficient movement of people and goods using appropriate means of
transport between travel origins and destinations;
d. Ecological: seeking sustainable development of individual transport
subsystems which would ensure the following:
− Environmentally-friendly development of individual transport
subsystems,
− Minimising negative effects of transport on the environment,
− Compliance with recommendations and guidelines of the
applicable EU environmental policy;
e. Social: providing comfortable life to the residents through:
− Easy access to various means of transport and the availability of
transport to residential areas and the areas where local residents
pursue their careers and satisfy personal needs;
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Minimising travel costs;
Maximising transport safety;
Minimising travel times;
Improving the quality and technical condition of public transport
means and the infrastructure (lines and stops);
− Eliminating architectural barriers and adapting transport solutions
to the needs of the disabled;
− Easy access to external transport systems: regional, national and
international, including air and railway transport (especially,
high-speed trains), road transport (in particular, motorways and
expressways) and inland water transport;
f. Cost-efficient: seeking to minimise the costs of operating individual
transport subsystems at a high – socially acceptable – level of transport
service and meeting priority goals of the sustainable transport
development policy;
g. Financial and budgetary: development of detailed financial and budgetary
plans for individual years by local government units in line with the
assumed sustainable transport development policy and the financial
capabilities, and seeking new financial resources to this end, including
from the national budget and European Union’s funds.
Sustainable development of the transport system is achieved in economic, spatial,
ecological and social aspects and that all its subsystems are integrated (roads, tram,
bus and railway services, bike routes, air and waterways, and pedestrian circulation
systems) to set up appropriate interchanges, hubs, transport links, alternative
communication connections etc.
Positive experiences of Western European countries are utilised in the implementation
of the sustainable transport development strategy, taking into account the regional
circumstances of Poland. These measures should involve the following:
a. Optimal development of spatial management to reduce the number of
trips, travel times and expenses to a minimum;
b. Optimal development of transport systems to ensure harmonised growth
of all regions of the country and spheres of human activity, as well as to
stimulate underdeveloped areas economically and socially;
c. Development of safe transport infrastructure, means of transport and
public spaces;
d. Optimal distribution of transport roles between public and individual
means of transport: cars, bicycles and walking, depending on the specific
spatial development of individual regions and their residents’ needs;
e. Provision of alternative forms of public transport, cycling and walking;
f. Curbing the use of private vehicles (e.g. through the restriction of access
to certain areas or introduction of fees for parking along roadways);
g. Privileged treatment of public transports through appropriate levels of
fees for the parking of private means of transport in relation to fares for
travelling by means of public transport, and through integrity of city,
local, regional, national and international transport systems;
h. Use of roads and streets for public transports, cycling and walking
wherever there are capacity reserves for vehicular traffic;
i. Priority traffic control systems to favour public transports;
j. Privileged treatment of cars carrying more passengers than average or
using ecological drive systems: priority passes (e.g. authorisation to use
bus lanes) and reduced parking fees;
k. Educating residents in the benefits of giving up car-based travels for
public transport, cycling or walking;
The problem of increasing congestion of the road network with vehicles is prevented,
along with its consequences, and ways are sought to improve the standard of travel
(by reducing travel times and costs, increasing traffic conditions and flow rates etc.).
The quality of public transport services is improved in order to increase the numbers of
passengers using this transport subsystem.
−
−
−
−

2)

3)

4)

5)
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6) A pro-cycling policy is implemented and demand for bike traffic is stimulated, thus
increasing the use of bikes, through constant extension of the infrastructure required
by this mode of transport, and the development of safe and attractive cycling
infrastructure.
7) Intelligent Transportation Systems are implemented and systematically extended,
especially in cities, the main objectives of which are to:
− Improve the management of road traffic and public transportation with a
preferential treatment of the means of public transport,
− Reduce the congestion of the road network with vehicles to a minimum,
− Enhance the comfort of travelling,
− Reduce travel times to a minimum,
− Minimise the negative environmental impact of transportation.
8) The threat of noise pollution is reduced to a minimum and the quality of air, greens
and water is improved through:
−  Protection and development of green spaces,
−  Permanent environmental education of the residents,
−  Regular enhancement of the appeal of public transport, cycling and walking,
as compared to private, car-based travelling,
−  Measures to reduce the traffic density and volumes within the road network,
−  Use of buses which comply with European low-pollution standards,
−  Preference for low-noise and highly energy-efficient trams and trains,
−  Traffic priority systems for public transport,
−  Privileges for private cars using ecological drive systems, e.g. electric or
hybrid vehicles,
−  Restriction of vehicular traffic in city centres, residential areas and
environmentally-protected areas,
−  Diversion of heavy traffic (esp. transit) outside central and residential areas
of towns and cities.
9) Sustainable parking space management policy is followed to involve comprehensive and
complementary solutions to vehicle parking, especially in urban areas, and to
contribute to the reduction of demand for car-based travel in selected areas, thus
recovering them for ecological transport systems and green spaces.
10) Public safety is systematically enhanced, in particular on means of public transport
and road traffic, through:
− Monitoring of public areas and public transports,
− Regular production of road traffic safety reports where major threats to road
safety are identified, especially in urban areas,
− Continuous redevelopment of the road infrastructure which demonstrates a
compromised level of safety.
11) Fast railway services are developed across the national rail network (to link with the
capital city and central regions) as well as European.

Conclusions
1. In Poland, since the political transformations and the accession to the EU in particular,
there has been a continuous growth in the number of cars owned by all social groups. This
translates into a continuous increase in the number of car travels and a simultaneous
decrease in the number of travels by means of public transport, which does not favour the
sustainable development of transport.
2. Poland has a quite well-developed and growing basic road network, but a poorlydeveloped and often obsolete public transport system infrastructure. The Polish society,
not exposed to excessive traffic congestion (except for a few biggest cities) have no
grounds for giving up travelling by car and switching to public transport, which often
takes twice as long and the comfort of travel is much worse. The more frequent
preference of a car to travel to public transport is also due to the continuously increasing
wealth of Polish citizens, the ease of purchase and maintenance of private cars (because
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of relatively low prices of second-hand cars), and the considerable independence of this
means of transport of various external factors.
3. Over the next dozen or so years, we should expect a further decline in the share of public
passenger transport and a slight increase in the number of car travels in Poland. Assuming
at least the mean level of investment in road infrastructure, we may suppose that there
will be no definite deterioration of the vehicular traffic situation in the national road
network, including in cities. The trends concerning passenger transport in Poland
described in this article are based on the anticipated decrease in the population numbers,
the population ageing process, the shrinking of the number of working age people and the
employed, a further decrease in the relatively low population density in a number of
areas of the country (including in a lot of cities), a further urban sprawl and a further
increase in the percentage of residents who own a car.
4. Due to the above-mentioned problems, a more decisive transport policy should be
adopted in Poland, aimed at sustainable transport development.

Summary
The article describes a selection of problems which affect the sustainable transport
development in Poland with a focus on the processes of continuous growth in motorisation.
The results of a comprehensive range of transport-related studies were used in the analysis,
including surveys taken among residents of various areas with different population density
and the results of travel simulations performed using digital simulation models developed by
the authors. The article also presents some basic transport policy assumptions that should be
made in Poland in order to put the advancement of transport on track to sustainable
development.
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Abstract
One of the main problems of urban road networks is the imbalance between supply and demand associated with the
massive use of motorized transport, which leads to frequent traﬃc congestion in sensitive areas and structuring road axes of
these territories. This phenomenon is one of the causes of increased levels of noise and pollution and lack of road safety in
urban centers that directly aﬀect the quality of life of populations. In order to study the impact of several changes in the
road network and transportation system of the city of Guimarães, this article presents the procedure for modeling and
allocating traﬃc to the city's road network through the use of PTV Visum software. In this context a possible conclusion of
the ring road - main arterial route of the city, by the slope of Monte da Penha, was studied for the morning and afternoon
peak hours. In order to carry out this study, the Origin-Destination matrix was estimated for those two periods, which
allowed to conclude that the traﬃc volume in the area of the ring road already constructed will suﬀer a reduction, while in
the city center roads the changes in traﬃc ﬂows will be insigniﬁcant.
Resumo
Um dos principais problemas das redes viárias das cidades é o desequilíbrio existente entre a oferta e procura associado ao
uso massivo do transporte motorizado que conduz a frequentes congestionamentos de tráfego em zonas sensíveis e eixos
estruturantes destes territórios. Este fenómeno é uma das causas do aumento do nível de ruído e poluição e redução da
segurança nos centros urbanos que afeta diretamente a qualidade de vida das populações. De forma a estudar o impacto de
várias alterações na cidade de Guimarães é apresentado neste artigo o procedimento de modelação e afetação do tráfego à
rede viária da cidade através da utilização do software PTV Visum. Neste âmbito estudou-se uma possível conclusão da
Variante - principal via arterial da cidade, pela encosta do Monte da Penha, para a hora de ponto da manhã e da tarde. Para
efetuar o seu estudo foi estimada a matriz Origem – Destino para as duas horas de ponta a partir de dados de contagem de
tráfego, tendo-se concluído que o volume tráfego no troço da circular já construída sofreu uma redução do tráfego, mas sem
que se veriﬁcassem grandes alterações nos ﬂuxos das vias do centro da cidade.
Keywords
Transport Planning; Transport modelling; Ringroads; Visum
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Modelação de Transportes. Análise do impacto no
tráfego da criação de uma circular completa à
cidade de Guimarães
1. Introdução
O aumento do volume de tráfego rodoviário associado a uma reduzida capacidade das
principais estradas e vias de circulação conduz a fenómenos de congestionamento, que
representam um problema cuja resolução não é imediata e apresenta graves consequências em
diferentes domínios da atividade humana, que não será resolvido rapidamente [1].
Por outro lado, este o congestionamento rodoviário está diretamente relacionado com
a diminuição da gravidade dos acidentes rodoviários pelo facto da velocidade média do tráfego
baixar em relação ao cenário sem qualquer congestionamento, resultando em colisões menos
graves [2, 3]. Porém este cenário inverte-se na proximidade das interseções, em que os
conflitos entre os peões e o automóvel aumenta com o volume de tráfego [4].
Outras questões que habitualmente estão associadas aos problemas de
congestionamento e afetam negativamente a saúde e a qualidade de vida das populações, são
o ruído e a poluição atmosférica [5, 6]. Importa realçar que sobretudo em meios urbanos muito
densos, e.g. centros urbanos, o impacto ambiental é ainda mais relevante uma vez que esses
locais apresentam barreiras como edifícios de altura elevada e muito próximos, que se encontra
associado a ruas estreitas, e em muitos casos a condições meteorológicas locais pouco
favoráveis à dispersão dos poluentes provenientes do tráfego automóvel [7].
Para além disso, é necessário evitar fenómenos de congestionamento urbano devido
existência e conflito do tráfego de atravessamento com o local [8], nomeadamente em ruas de
elevada importância hierárquica quer ao nível da rede viária, quer, sobretudo, no desempenho
da função associada às questões da vivência urbana, em zonas ambientais sensíveis [9].
Diminuindo assim os níveis de congestionamento e aumentando a atratividade nos subúrbios,
reduzindo o número de residentes que necessitam do automóvel nos centros urbanos [10]. Uma
das técnicas mais utilizadas passa pelo desvio do tráfego de atravessamento e se possível de
todos os veículos pesados para novas vias de maior capacidade e velocidade de circulação,
vulgarmente designadas por Circulares, podendo algumas cidades possuírem mais que um anel
[11, 12].
Porém este desvio do tráfego automóvel para as circulares, aumenta os níveis de ruído
na sua envolvente, devido ao aumento da velocidade praticada e aumento do volume de tráfego
[12]. Mas estes níveis de ruído podem ser reduzidos de forma sustentável através da criação de
um cinturão de árvores envolvendo as circulares [13, 14].
Mas no dimensionamento deste tipo de estradas deve-se ter em conta as características
das infraestruturas, pois esta desempenha um papel importantíssimo na segurança rodoviárias,
que está diretamente relacionada com a qualidade de proteção das redes rodoviárias em
benefícios de todos os utentes das estradas [15]. Pois existe uma relação direta entre a
velocidade do tráfego [16] e os pontos de acesso e as taxas de acidentes rodoviários [17].
Por conseguinte, tendo em conta os fatores enunciados, torna-se importante que as
entidades que gerem a rede rodoviária procedam ao desenvolvimento de modelos de
transportes e previsão de tráfego que lhes permitam analisar os fenómenos de falta de fluidez
do trânsito, particularmente em zonas de grande procura das cidades, como sejam os centros
urbanos, áreas históricas e outras áreas nobres dos tecidos urbanos.
Assim, Pretende-se desenvolver um procedimento de cálculo para aplicação no
software PTV Visum. E a sua aplicação a um estudo de caso à cidade de Guimarães, para
demonstrar a aplicabilidade deste tipo de ferramenta em planeamento urbano, com a criação
da Matriz Origem – Destino a partir de dados de contagens de tráfego. E a análise da criação de
uma possível conclusão da Circular à Cidade de Guimarães, para efetuar uma possível
redistribuição do tráfego para reduzir volume de tráfego motorizado no centro da cidade e no
troço da circular já construído. O presente artigo é composto por 5 secções. A secção 1 respeita
à introdução, apresentando-se algumas noções acerca do tema em estudo. São descritos os
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objetivos e a respetiva estrutura do documento. Na secção 2 é apresentado um estado da arte,
apresentando-se algumas reflexões em relação às estrades de circunvalação. Na secção 3 é
apresentado a metodologia utilizada. Na secção 4 é apresentado o estudo de caso e é feita uma
análise de resultados. Por fim na secção 5 são descritas as principais conclusões.

2. Construção do modelo de transportes
Nesta secção será apresentada a metodologia utilizada neste estudo, desde a criação
do modelo até à estimação da matriz OD, recorrendo ao software de modelação PTV Visum.

2.1. Características Físicas da Rede
Para a construção do modelo foram desenhadas e caracterizadas de acordo com as
características físicas reais das vias e interseções, os seguintes elementos:
 Os Nós (Nodes), que representam os cruzamentos entre os movimentos definidos na rede;
 Os Arcos (Links), que definem as estradas, ligando os nós da rede;
 As Viragens (Turns), que representam os movimentos possíveis em cada nó da rede;
 As Zonas (Zones), que são pontos de origem e/ou destino de viagens.
A construção e desenho os elementos da rede seguiu o seguinte processo metodológico:
 Criação dos nós necessários nos pontos singulares (interseções, mudanças de características
das vias, etc.);
 Construção dos arcos da rede, atribuindo-lhe o tipo e, automaticamente, as suas
características;
 Construção dos conectores de ligação das zonas à rede viária, em um número não excessivo
que não impeça a calibração desta;
 Eliminação das viragens não permitidas, nó a nó, para impedir movimentos que não existem.
Assim, para a modelação da rede viária foi necessário definir e caraterizar diferentes
tipos de arcos como se apresenta na Tabela 1.
Tabela 1 - Tipos de arcos utilizados na modelação [18]
Tipo
0
10
20
30
31
32
33
40
41
42

Descrição

Velocidade base
(Km/h)
80
70
50
50
40
50
40
50
40
30

IC – duas Vias por sentido
Variante – duas vias por sentido
Rampa de acesso – uma via
Via estruturante – duas vias por sentido
Via estruturante – uma via por sentido
Via estruturante – três vias em sentido único
Via estruturante – duas vias em sentido único
Outras vias urbanas – duas vias por sentido
Outras vias urbanas – uma via por sentido
Outras vias urbanas – uma via por sentido

Capacidade (Veh/h/por
sentido)
3500
3000
900
1200
600
1700
1300
1000
400
500

2.2. Afetação do modelo
Para efetuar a afetação do tráfego aos elementos da rede viária, tendo por base um
modelo mesoscópico, é necessário definir a Matriz Origem – Destino (OD), uma vez que a
informação contida nessa matriz define o número de utilizadores que se pretendem deslocar
entre diferentes zonas da área em análise. Deste modo, torna-se necessário para o período em
análise definir:
 Zonamento – definição de zonas que descrevam áreas com características e usos do solo,
homogéneos e semelhantes, descrevendo, a posição dos utilizadores na rede viária,
correspondendo aos pontos de Origem e Destino das viagens, cujo seu centro se denomina
“centróide”;
 Matriz OD inicial – no caso de não ser conhecida a matriz O-D real, torna-se necessário
introduzir uma matriz inicial que permita a convergência dos métodos de construção e
estimação de uma hipotética matriz tendo por base contagens de tráfego numa vasto grupo
de elementos da rede viária.
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Existem vários modelos para executar a afetação da Matriz OD ao modelo. Desde modelos
dinâmicos a modelos estáticos. Os mais utilizados são os modelos estáticos, em concreto o
modelo de equilíbrio. O modelo de equilíbrio efetua a distribuição da procura de tráfego
baseando-se no primeiro princípio de John Wardrop [19], segundo o qual cada condutor escolhe
o caminho de forma que a sua viagem tenha a menor duração/custo possível. Este método
baseia-se, inicialmente, num modelo incremental de afetação dos dados de viagens, que leva
o condutor a selecionar um de dois caminhos com a mesma impedância (duração/custo), ou
seja, está-se numa situação regida por um modelo de equilíbrio quando não é possível ao
condutor diminuir o seu tempo de percurso sem intervenções exteriores sobre as quais não tem
poder de decisão [19]. Este modelo é principalmente utilizado em redes congestionadas, com
um elevado grau de saturação pois é mais eficiente e o efeito da restrição à capacidade tende
a distribuir adequadamente as viagens pelos vários percursos [18, 20], sendo este modelo mais
adequado para redes pequenas com poucas alternativas.
Para que os resultados das contagens de tráfego estimadas pelos modelos de afetação
se aproximem o mais possível das valores reais das contagens. O software PTV Visum permite a
utilização do Algoritmo TFlowFuzzy que possibilita a utilização de contagens de tráfego para
corrigir e/ou estimar os fluxos da matriz OD, de modo que os resultados das afetações gerem
fluxos nos arcos, ou viragens selecionadas. O TFlowFuzzy corrige a matriz OD inicial,
comparando os fluxos de tráfego nos arcos e viragens resultantes da afetação com as contagens
de tráfego carregadas. Tendo como objetivo, validar essas contagens através do ajustamento
da matriz OD, para aproximar o melhor possível os volumes de tráfego modelados aos volumes
de tráfego reais. Para a atualização, os valores da contagem são comparados com os volumes
de tráfego modelados, resultantes da afetação pré-calculada da matriz OD com valores 10. A
diferença entre os valores das contagens e os valores modelados são equilibradas pelo ajuste
da matriz OD. Este é um processo iterativo, pois começa com a diminuição na margem de erro.
O processo termina quando não for possível minimizar mais o volume de tráfego dos arcos ou
viragens. Durante a implementação do algoritmo deve-se considerar a calibração dos elementos
da rede possuam fluxos e contagens de tráfego [21].

2.3. Calibração do modelo
A calibração dos modelos envolve o ajuste das matrizes OD, de forma que os valores
modelados coincidam, ou se aproximem, dos valores das contagens de tráfego dentro de uma
margem de erro pequena e aceitável. Esta comparação deve ser feita em diferentes elementos
da rede viária (pontos de contagem). Os parâmetros correntemente utilizados para a calibração
do modelo são o GEH, RMSE e o gráfico de dispersão [23]. O GEH compara dois conjuntos de
volumes de tráfego (contado e modelado) inspirando-se no teste do chi-quadrado (X2), podendo
ser calculado individualmente para cada arco ou como uma medida global para toda a rede e é
dado pela equação 1 [22, 23]:
(1)
2 × (𝑉𝑚 − 𝑉0 )2
𝐺𝐸𝐻 = √
𝑉𝑚 + 𝑉0
 Vm - Volume de tráfego modelado numa hora;
 V0 - Volume de tráfego observado numa hora.
O Erro Quadrático Médio, RMSE (Root Mean Squares Error) e o R-square, R2 são medidas
estatísticas da correlação entre a totalidade dos dados de contagem definidos e a totalidade
dos volumes modelados. O RMSE aplica-se a todo o conjunto de dados de comparação e é
expressa como um valor único, equação 2 [22]:
2
(2)
√∑(𝑉0 − 𝑉𝑚 )
𝐶−1
𝑅𝑀𝑆𝐸 =
× 100
∑ 𝑉0
𝐶
 Vm – Volume de tráfego modelado numa hora;
 V0 - Volume de tráfego observado numa hora;
 C – Número de locais de contagem.
Para uma melhor uma interpretação dos resultados associa-se um gráfico (Gráfico de
Dispersão), onde se representa os valores das variáveis observadas e modelados. Facilitando a
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realização da análise visual. A sua representação consiste na introdução de uma reta de
regressão linear, com declive igual a 1. Quanto mais próximos os pontos estiverem dessa reta,
ou seja, quanto maior o coeficiente de R2, melhor é a qualidade da simulação [24].
Para a validação dos resultados, devem ser respeitados os seguintes critérios [22]:
● 95 % dos arcos devem ter um GEH ≤ 5.0;
● 85 % das viragens devem ter GEH ≤ 5,0;
● Todos os arcos e viragens devem ter um GEH ≤ 10;
● Comparação dos valores modelados vs. Valores das contagens observados;
● Valor de R2 > 0.9;
● No gráfico de dispersão devem estar todos os valores (modelados e observados);
● O valor de RMSE < 30,0 %.

3. Aplicação a um estudo de caso da cidade de Guimarães
O estudo de caso é referente à modelação da rede distribuidora da cidade de
Guimarães, Portugal. Esta rede incide sobre a rede de vias distribuidoras principais, cobrindo a
área do centro histórico e sua envolvente, delimitada por uma via arterial (a Variante) e pelo
Monte da Penha. A área de estudo foi dividida em 27 zonas, na Figura 1 apresentam-se 14 zonas
internas (“coloridas”) que visam representar o funcionamento e os principais fluxos que se
geram no interior da cidade com base nos seus usos do solo, e 13 zonas externas (“a branco”)
que pretendem caraterizar os pontos de entrada e saída da cidade. Por outro lado, em
detrimento da não existência de uma matriz OD inicial, a afetação será efetuada com base na
estimação da matriz OD a partir das contagens de tráfego realizadas em várias interseções.

Figura 1 – Mapa da rede da Cidade de Guimarães

3.1. Dados de entrada
Os dados de entrada utilizados neste estudo foram a matriz OD e Contagens de tráfego.
Para a rede da cidade de Guimarães não foi possível obter uma matriz OD, visto que os estudos
de tráfego e transportes realizados abrangem uma área de estudo muito maior, tendo-se
adotado uma matriz OD inicial de valor 10, com diagonal nula e dimensão (27X27).
As contagens de tráfego utilizadas são referentes ao estudo de mobilidade do
Quadrilátero Urbano de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, em 2013, selecionando-se os
dados correspondentes à área de estudo. Os dados selecionados são referentes à hora de ponta
da manhã (8h15 – 9h15), estando subdivididas em 4 subclasses, motociclos (MC), ligeiros (LIG),
pesados (PES) e Autocarros (BUS). Estes foram posteriormente tratados e inseridos no modelo.
Foram utilizados 8 pontos de contagem, Figura 1, que totalizam 57 movimentos direcionais
(Turns) e 4 links. No processo de modelação, o tráfego foi homogeneizado para unidade de
veículo ligeiro equivalente (u.v.e), tendo por base os fatores de equivalência da Tabela 2.
Tabela 2 - Fatores de equivalência [25]
Fatores de equivalência
Motociclos Ligeiros Pesados BUS
1
1
2
1,5
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3.2. Resultados da calibração do modelo
Aplicando a metodologia de calibração apresentada é possível extrair um vasto conjunto
de informação, nomeadamente, os volumes de tráfego que se apresentam no mapa da Figura
3. Com base na comparação entre os volumes observados e modelados traduzidos no cálculo
dos parâmetros GEH, RSME (Tabela 3) e da análise do gráfico de dispersão (Figura 2) é possível
concluir que o modelo está calibrado.
Tabela 3 - Validação das contagens pelos Parâmetros GEH e RMSE, hora de ponta da manhã
GEH
RMSE (%)
Nº de contagens
Percentagem (%)
GEH<5
59
97%
7,98 %
<30%
5<GEH<10
2
3%
OK!!!
GEH>10
0
0

Figura 2 - Gráficos De Dispersão

Posteriormente validou-se o modelo efetuando-se contagens de tráfego em três pontos
relevantes da rede – V1, V2 e V3 (Figura 1) e a respetiva comparação com os valores modelados
aplicando o critério de validação - GEH, cujo resultado se apresenta na Tabela 4. É de salientar
que, ao contrário do que se sucedeu com as outras contagens, estas não entraram no processo
de calibração. Apenas foram utilizados para validar o modelo .

Figura 3 - Volumes de tráfego do modelo
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Tabela 4 - Validação do modelo

Rua (Ponto de Validação)
Variante (V1)
Rua António Costa Guimarães (V2)
Alameda Dr. Alfredo Pimenta (V3)
Rua S. Gonçalo (V3)
Av. Conde Margaride (V3)
Rua Gil Vicente (V3)
Av. Paio Galvão (V3)

Pontos de Validação
Trafego contado
Sentido
(u.v.e./h)
Fafe->Guimarães
2398
Guimarães-> Fafe
1397
CP-> Urgezes
474
Urgezes->CP
714
Centro->PSP
300
PSP->Centro
363
Estádio->Centro
72
Centro->Estádio
282
Via de sentido único
493
Via de sentido único
75
Via de sentido único
491

Trafego modelado
(u.v.e./h)
2140
1344
369
798
317
400
88
304
500
112
491

GEH
5
1
5
3
1
2
2
1
1
4
0

3.3. Desenvolvimento do cenário sobre a possível introdução de uma via
circular em torno da cidade de Guimarães
Nesta secção é apresentado o cenário e a análise da conclusão do anel da Variante, que
circunda metade da cidade, com a proposta de construção da restante via arterial na vertente
da encosta do Monte da Penha. Consistindo na criação de uma ligação entre a EN 105
(Guimarães – Vizela) e a Freguesia de Mesão Frio, ou seja, a ligação entre a entrada sul da
cidade, de Vizela para a entrada norte de Fafe.
A realização desta nova ligação é estabelecida com recurso a duas rotundas. Sendo a
primeira rotunda localizada EN 105 (Vizela – Guimarães). A segunda rotunda é referente a uma
já construída na EN 101 ligação a Mesão Frio, que faz a ligação entre a Rua N. Sra. da Penha, a
EN 101 (Guimarães – Fafe) e a EN 101 (Mesão Frio). Construindo-se um novo ramo de ligação
para a variante a construir.

Ponto 1 – EN 101 – Guimarães – Fafe (Variante)
Ponto2 – Av. da Universidade
Ponto 3 – Rua Cónego Dr. Manuel Faria
Ponto 4 – EN 101 – Braga-Guimarães
Ponto 5 – Alameda Alfredo Pimenta
Ponto 6 – Av. Conde de Margaride
Ponto 7 – Rua de São Torcato
Ponto 8 – Rua Padre António Caldas

Ponto 9 – Av. D. João IV
Ponto 10 – Rua Eduardo Manuel José de Almeida
Ponto 11 – EN 105 – Vizela – Guimarães
Ponto 12 – Alameda Dr. Mariano Felgueiras (Direção A11 – Guimarães)
Ponto 13 – Alameda Dr. Mariano Felgueiras (Direção Guimarães – A11)
Ponto 14 – Rua Teixeira de Pascoais
Ponto 15 – Av. D. Afonso Henriques

Figura 4 - Rede do Cenário 1 (circular fechada)

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

166

Com esta nova ligação pretende-se que os utentes possam viajar de Vizela para Mesão
Frio, Fafe ou Guimarães e vice-versa mais rapidamente. Deste modo, é oferecida uma ligação
alternativa ao centro da cidade e Variante – EN 101 (ligação Guimarães – Fafe), devendo esta
via garantir as condições necessárias para uma boa circulação como variante.
Para efetuar a análise dos resultados obtidos procedeu-se à comparação dos volumes
de tráfego entre o cenário base e o alternativo, tendo sido selecionados um conjunto de 15
pontos de contagem assinalados na Figura 4 como (P). A Tabela 5 e as Figuras 5 permitem
observar as variações sofridas nos volumes de tráfego para a hora de ponta da manhã.
Tabela 5 - Comparação dos volumes de tráfego para as horas de ponta da manhã
Pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cenário Base
Tráfego (u.v.e./h)
3484
1123
864
1451
513
512
899
1220
981
1084
2783
2131
963
533
68

Hora de Ponta da Manhã
Cenário Alternativo
Variação Tráfego
(u.v.e./h)
Tráfego (u.v.e./h)
2954
-530
887
-236
906
42
1502
51
446
-67
546
34
809
-90
697
-523
876
-105
939
-145
2475
-308
1809
-322
982
19
1063
530
22
-46

Cenário Base

Crescimento (%)
-15%
-21%
5%
4%
-13%
7%
-10%
-43%
-11%
-13%
-11%
-15%
2%
99%
-68%

Cenário Alternativo
Figura 5 - Mapa rácio Volume/Capacidade

Com a introdução de uma nova via de tráfego de alta capacidade, constatou-se que o
volume de tráfego nas vias periféricas diminui, verificando-se maiores decréscimos do tráfego
nas ruas: a Av. da Universidade – PA 2, a Rua Padre António Caldas – PA 8, Alameda Dr. Mariano
Felgueiras (A11 > Guimarães) e Variante (PA1), considerando um cenário de procura estático,
i.e., a matriz O/D mantem-se constante e dessa forma é possível avaliar um hipotético
reajustamento dos níveis de procura na rede, uma vez que não se prevê alterações significativas
na procura global do sistemas de transportes da cidade de Guimarães. Por outro lado,
pretendeu-se simular a criação de uma alternativa de ligação entre Fafe e Vizela, permitindo
também uma ligação mais rápida ao centro da Cidade pela zona oriental, e desta forma aliviar
os níveis de pressão em determinados troços da atual variante, nomeadamente junto a
importantes polos geradores de viagens, como a Universidade e o Hospital, como se consegue
comprovar nos resultados presentes na Figura 5. Apenas uma via sofreu uma taxa de
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crescimento significativa, Rua Teixeira de Pascoais (PA14), mantendo um rácio v/c elevado e
próximo de congestionamento. Deste modo é possível concluir que se prevê uma redução pouco
significativa do tráfego no centro da cidade e na atual variante, ou seja, o fecho do restante
anel da variante, pelo que não se justifica a construção de tal infraestrutura. Todavia, uma
construção parcial da variante entre o Parque da Cidade e a Norte de Mesão Frio poderá
conduzir a uma significativa redução dos volumes de tráfego na EN101 que serve e atravessa
uma vasto conjunto de equipamentos e áreas residenciais.
Apesar da análise se centrar na otimização dos trajetos tendo em consideração os tempos
de viagem, importa salientar que a construção parcial da variante na vertente nordeste da
cidade irá trazer benefícios consideráveis do ponto de vista da segurança rodoviária e da
concentração e emissão de poluentes, nomeadamente PM10 e de CO2, uma vez que a EN101
apresenta um declive médio elevado e se encontra congestionada na hora de ponta da manhã.
Assim, em futuros trabalhos serão realizadas análises de custo-benefício que contemplem as
diferentes vertentes da sustentabilidade, nomeadamente os benefícios ambientais, sociais e
económicos em contraposição aos custos diretos e indiretos associados à construção de tal
infraestrutura.

4. Conclusões
Neste trabalho foi aplicada uma metodologia de modelação e estimação da matriz OD
para a cidade de Guimarães com base em contagens de tráfego para a hora de ponta da manhã,
com a respetiva calibração e posterior validação do modelo. Por outro lado, importa destacar
a não possibilidade de validação da matriz OD, visto que não foi possível obter uma matriz OD
inicial. No entanto, com um modelo foi validado, sendo possível fazer alguns testes e
desenvolver cenários evolutivos, nomeadamente para testar o impacto de algumas alterações
no funcionamento da rede que poderá permitir prever e identificar o nível de impacto de
algumas propostas.
No estudo do cenário apresentado neste artigo foi possível verificar uma redução
significativa do tráfego no troço da circular já contruído, tendo-se verificado maiores descidas
em outras vias de acesso direto à cidade, sendo estas, a Avenida da Universidade e a Rua Padre
António Caldas, reduzindo problemas de congestionamento. Verificando-se por sua vez uma
elevada subida na Rua Teixeira de Pascoais, não deixando esta sobrecarregada. Concluindo-se
que a construção do restante anel da circular não é uma tarefa de elevada importância para
contribuir para a redução do tráfego na rede.
Este tipo de análises torna-se valiosa para os gestores do território e mobilidade. Assim,
apesar da limitação que o modelo possui, nomeadamente, a não existência de uma matriz OD
inicial, este pode ser usado para futuras avaliações da cidade como complemento ao
planeamento de transportes.
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Abstract
Random Utility Models assume perfectly rational users and are the most commonly used in dynamic traﬃc assignment. But,
they have been criticized due to the lack of behavior realism. Some alternative frameworks have been discussed in the
literature, where users are: goal-driven and have a satisﬁcing behavior (bounded rational models); regret-averse (based on
Regret Theory); and risk-averse (based on Prospect Theory). But, these models have not been tested yet in detail on a
dynamic context. In this paper, we focus on investigating the application of Prospect Theory to a dynamic scenario,
considering the routes travel time distributions. We present our model as a ﬁxed-point formulation and discuss a solution
algorithm based on the Method of Successive Weighted Averages. The routes travel time uncertainty is modeled using
Monte Carlo simulations. For the dynamic tests, we consider a dynamic mesoscopic traﬃc simulator based on the LWR
model. As a reference to user’s perfect rationality, we compare the Prospect-based Stochastic User Equilibrium results
against the Wardrop and Probit models. We show that in some cases, the Prospect Theory shows a better performance than
the Probit model. But, this result should be further investigated, considering diﬀerent network topologies and demand
scenario. We show that the Prospect-based Stochastic User Equilibrium route ﬂows: (i) strongly depend on the setting of the
reference point and users risk-aversion parameters, at both aggregate and disaggregate levels; and (ii) are more sensible to
a change in the deﬁnition of the reference point rather than the set of users risk-aversion parameters.
Keywords
Dynamic Traﬃc Assignment; Prospect Theory; Dynamic Prospect-based User Equilibrium; Risk-averse behavior; Risk-averse
behavior
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Abstract
Over the past decade, road safety culture in the European Union (EU) has been strengthened through the creation of new
policies, plans and guides for good practices. As part of the EU, Portugal has adopted and adapted European legislation, to
follow European policies for this sector. However, despite the positive trend in the reduction of road accidents over the past
decade, road safety in the country, especially in urban environment, remains below the average of Member States. The
problems that come from not proper consideration of legislation, land planning and management not always eﬃcient,
leading to failures in the application of intervention methodologies in infrastructure. Decentralized information is one of the
factors that contributes to poor applicability of the legislation. The innovative SRMU platform (www.srmu.pt) thus contributes
to the centralization of all the collected legislative and bibliographic information, in order to ensure an accessible platform
for consultation, whatever the reason of search and user status taken on the road.
Resumo
Na última década, a cultura de segurança rodoviária na União Europeia (UE) tem vindo a ser reforçada, através da criação
de novas diretivas, planos e guias de boas práticas. Como parte integrante da UE, Portugal tem adotado e adaptado a
legislação europeia, de modo a acompanhar as políticas europeias para este setor. No entanto, e apesar da evolução
positiva na redução da sinistralidade rodoviária ao longo da última década, a segurança rodoviária em território nacional,
nomeadamente em ambiente urbano, mantém-se abaixo da média dos Estados membros. Os problemas que advêm da não
correta consideração da legislação, provocam um planeamento e gestão do território nem sempre eﬁcientes, dando origem
a falhas na aplicação de metodologias de intervenção na infraestrutura. A informação descentralizada é um dos fatores que
contribui também para uma deﬁciente aplicabilidade da legislação. A plataforma inovadora SRMU (www.srmu.pt) vem assim
contribuir para a centralização de toda a informação legislativa e bibliográﬁca recolhida, por forma a garantir uma
plataforma de consulta acessível, seja qual for o motivo de procura e o estatuto de utente assumido na via.
Keywords
Urban Planning; Road Safety; Mobility
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Segurança Rodoviária e Mobilidade Urbana:
Evolução das Políticas Europeias e Nacionais
Introdução
A segurança rodoviária enquanto tema multidisciplinar, está diretamente dependente de
âmbitos como as políticas de gestão territorial e de mobilidade, a fiscalização rodoviária, a
sinalização, os sistemas de informação disponíveis e o desenvolvimento tecnológico associado,
e da sensibilização e consciencialização da população. Do mesmo modo, a segurança
rodoviária afeta diretamente a economia, a saúde e o ambiente, o que torna este tema num
círculo de extrema importância no que respeita à evolução de políticas e medidas
estratégicas, para o bem-estar público.
Sabendo que o meio rodoviário urbano se caracteriza pelo elevado número de pólos geradores
de tráfego, um maior dinamismo intermodal, e elevados níveis de coexistência de tráfego
motorizado e não motorizado, este é por excelência o meio onde mais se refletem os desafios
da mobilidade.
A segurança rodoviária e mobilidade em meio urbano, totalmente interligadas, dependem
assim das ações efetivas tomadas pelas entidades decisoras, resultantes das politicas
adotadas, tal como da consciencialização e sensibilização dos cidadãos para os
comportamentos a ter, seja qual for o papel que assumem no meio rodoviário.
Segundo dados da Comissão Europeia, a média do número de acidentes com vítimas mortais
em meio urbano, nos países da União Europeia (UE), tem vindo a diminuir significativamente
ao longo dos últimos anos, contudo o número obtido não tem apresentado um cenário tão
significativo face ao número total de acidentes com vítimas mortais, refletindo a necessidade
de reforçar as políticas de segurança rodoviária em meio urbano (Figura 1) [1], [2].

Figura 1 – Nº de acidentes com vítimas mortais em meio urbano (UE) versus rácio do total de acidentes com vítimas
mortais (UE) [1], [2].

Os últimos dados comunitários divulgados pela Comissão Europeia demonstram ainda que
Portugal apresenta um rácio de 54% no que respeita ao número de acidentes com vítimas
mortais em meio urbano face ao número total de acidentes com vítimas mortais ocorridos em
ambiente rodoviário, enquanto o rácio médio da UE se estabelece nos 38%. Do mesmo modo,
Portugal apresenta uma média de 33 vítimas mortais em meio urbano por milhão de
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

172

habitantes, enquanto a UE representa uma média de 19 [1]. Portugal mantem-se assim acima
da média europeia no que respeita ao número de vítimas mortais resultantes de acidentes
rodoviários em meio urbano.
Importa assim, de forma sumária, atentar na realidade estatística do meio rodoviário
nacional. Segundo os mesmos dados divulgados, Portugal apresentou um decréscimo do nº de
acidentes com vítimas mortais em meio urbano ao longo dos últimos anos, contudo a redução
registada não apresenta a mesma linearidade que a média dos países da UE. Atente-se que os
últimos três anos em análise (Figura 2), onde se verifica um decréscimo acentuado dos
números, coincide com um período de crise económica em território nacional, o que
certamente potenciou uma menor utilização do transporte individual motorizado em meio
urbano [1].

Figura 2 – Nº de acidentes com vítimas mortais em meio urbano (PT) [1], [3], [4], [5]

É ainda possível verificar através dos dados apresentados na Figura 2, que apesar do número
de acidentes com vítimas mortais envolvendo utentes vulneráveis, acompanhar a tendência
positiva, o decréscimo no que respeita especialmente aos peões e ciclomotores abrandou nos
últimos anos, revelando uma incoerência entre as medidas e comportamentos adotados no
meio rodoviário urbano.
De acordo com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referentes ao
período decorrido entre janeiro e junho de 2017, Portugal apresenta um maior número de
acidentes com vítimas mortais, feridos graves e feridos leves em meio urbano, face ao
período homólogo do ano anterior [6].
Em suma, é urgente rever e aplicar diretivas e medidas efetivas em ambiente rodoviário
urbano, considerando as linhas estratégicas definidas pela Comissão Europeia e os exemplos
de boas práticas aplicados nos países da linha de frente no âmbito da segurança rodoviária em
meio urbano. De igual forma, é necessário reforçar a sensibilização da população para a
adoção de comportamentos que propiciem a coexistência entre os diferentes meios de
transporte, criando simultaneamente infraestruturas que sustentem o dinamismo seguro da
mobilidade urbana.
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Evolução das políticas europeias e nacionais
Na última década a Comissão Europeia tem desenvolvido políticas dos mais diversos âmbitos,
que se encontram estritamente interligadas com o âmbito da segurança rodoviária e da
mobilidade urbana. Ao longo dos anos foi necessário adaptar as linhas estratégicas à evolução
social e tecnológica verificada nas urbes, delineando um caminho possível e atingível para
todos os Estados membros.
A gestão territorial e o planeamento urbano são a base do desenvolvimento de todas as
políticas relacionadas, sendo que a falta de planeamento territorial resulta diretamente no
desenvolvimento de cidades e zonas periféricas com áreas de atividade desagregadas, sem a
devida malha de transportes públicos urbanos e infraestruturas necessárias para garantir a
mobilidade da população. Por sua vez, não existindo mobilidade alternativa e conectada, a
utilização do transporte individual motorizado é potenciada, levando ao congestionamento
das cidades, que associado a fracas políticas de gestão de estacionamento, reduzem
verdadeiramente a qualidade e quantidade do espaço público urbano, afetando a segurança e
conforto de circulação dos utentes vulneráveis da via. Desta forma, todas as políticas de
mobilidade urbana requerem um adequado planeamento e gestão do espaço público como
base fundamental.
Do mesmo modo, a Comissão Europeia tem desenvolvido linhas orientadoras e diretivas no
âmbito da mobilidade sustentável, apoiando a utilização de transportes públicos coletivos, tal
como o recurso a modos suaves de deslocação. As cidades devem assim, permitir uma
conexão eficiente, acessível e segura entre os diferentes meios de transporte. Igualmente,
devem dar o suporte e incentivo necessário à circulação de veículos não poluentes,
desenvolvendo medidas de apoio à eficiência energética nos transportes.
Os utentes vulneráveis por sua vez, representam uma das grandes preocupações a nível
europeu no âmbito da mobilidade e segurança rodoviária urbana. A Comissão Europeia tem
incentivado o desenvolvimento de planos e medidas, de acordo com as políticas
estabelecidas, que promovam cidades acessíveis e seguras para os utentes com
vulnerabilidade no ambiente rodoviário.
A segurança e os sistemas de informação nos transportes têm assumido igualmente uma
preocupação nas políticas desenvolvidas. As interfaces de transporte, os veículos e
equipamentos associados devem garantir a segurança, conforto e acesso à informação em
tempo real para o mais eficaz usufruto das mesmas.
Portugal, encontrando-se diretamente sujeito ao enquadramento legal e diretivo da UE, tem
desenvolvido trabalho por forma a corresponder aos avanços estratégicos delineados pela
Comissão Europeia. A nível nacional, tem-se assim desenvolvido planos e programas de forma
adaptada às características sociológicas, comportamentais e económicas de Portugal.
Sublinhe-se ainda a adaptação legislativa a nível nacional decorrente da alteração da
regulamentação comunitária, com aplicação direta e obrigatória em todos os Estados
membros.
A Figura 3 apresenta de forma sumária, os principais documentos desenvolvidos a nível
comunitário e nacional, no âmbito da mobilidade urbana e da segurança rodoviária, sendo
possível verificar a evolução integrada das políticas.
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Figura 3 - Evolução das políticas europeias vs políticas nacionais [7]

Sublinhe-se a importância das consultas públicas realizadas no decorrer do processo de
elaboração dos documentos, proporcionando a discussão e participação pública. A
contribuição de stakeholders e restantes cidadãos interessados permite aproximar as decisões
da expectativa real da sociedade e entidades diretamente interligadas com o âmbito.
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Destacam-se dois documentos, os quais definem os objetivos da UE e de Portugal no âmbito
da Segurança Rodoviária para o ano horizonte de 2020, e pelos quais se tem desenvolvido o
restante trabalho estratégico [8][9]:
Orientações para a Política de Segurança Rodoviária de 2011 a 2020
“Reduzir, até 2020, o número de mortes nas estradas da União Europeia para metade das
registadas em 2010"
Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária – PENSE 2020
“41 Mortos/Milhão de Habitantes, o que representa uma diminuição de 56% face ao valor
obtido em 2010, ou seja, 6 pontos percentuais acima do objetivo europeu, tendo em
consideração as projeções da população do Instituto Nacional de Estatística”
“178 Feridos Graves (MAIS ≥ 3) /Milhão de habitantes, que representa uma diminuição de 22%
face a 2010, tendo em consideração as projeções da população do Instituto Nacional de
Estatística”

Portugal estabelece assim um objetivo mais ambicioso para o número de vítimas mortais, em
relação ao definido pela Comissão Europeia, tendo simultaneamente em consideração uma
redução no índice de feridos graves resultantes de acidentes rodoviários.
Sublinhe-se a preocupação nacional de introduzir no Plano PENSE 2020, entre outros pontos,
novos objetivos estratégicos e operacionais no âmbito da assistência e apoio às vítimas de
acidentes rodoviários, e da segurança dos utilizadores da via, nomeadamente no que respeita
aos utentes vulneráveis e à monotorização das campanhas de sensibilização, instrumento de
elevado valor na consciencialização da população para os direitos e deveres a considerar
enquanto utilizador da via.
É ainda possível verificar a evolução progressiva das políticas europeias e nacionais em redor
da mobilidade urbana sustentável, dos utentes vulneráveis e das infraestruturas que
permitam a conexão das cidades e que potenciam a sua acessibilidade.
Contudo, ainda que integrado nas políticas da UE no que respeita ao desenvolvimento
territorial em meio urbano, Portugal necessita de desenvolver a sua estratégia operacional,
efetivando medidas que se mostram urgentes em prol da mobilidade urbana. O planeamento
e gestão das cidades deve ser repensado, objetivando infraestruturas e espaços públicos que
permitam e incentivem a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e combinados,
não desprezando a acessibilidade, comodidade e segurança de todos os utentes da via e dos
sistemas de transporte.
É necessário, no futuro próximo, desenvolver trabalho legislativo que permita não só a
aplicação a nível nacional de todas as diretivas já existentes, como também permitir a
adoção de novas soluções, nomeadamente ferramentas disponíveis que têm a sua utilização
interdita por falta de enquadramento legal.
De igual modo, é fundamental melhorar a consciencialização dos profissionais no âmbito da
segurança rodoviária e mobilidade urbana, independentemente de representarem entidades
públicas ou privadas, para as ferramentas legais, diretivas e boas práticas disponíveis. A
centralização da informação torna-se assim fundamental para a perceção dos instrumentos
existentes.
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Os desafios atuais
As cidades enfrentam, atualmente, a necessidade urgente de se adaptarem à evolução
tecnológica e social no âmbito da mobilidade. O paradigma da mobilidade urbana requere
uma mudança consequente das políticas desenvolvidas, da vontade social de adoção de modos
mais sustentáveis de transporte e da evolução da indústria automóvel.
A malha urbana e as infraestruturas rodoviárias associadas têm de ser repensadas por forma a
devolver espaço público aos cidadãos, fundamentalmente aos utentes vulneráveis da via, que
o requerem como espaço de deslocação e lazer.
No que refere ao incentivo à utilização de modos de transporte suaves, a cidade deve
apresentar condições que beneficiem os peões e utilizadores de bicicletas, quer no que
respeita às infraestruturas de circulação, quer nas interfaces de transporte e nas suas
acessibilidades. A política de mobilidade sustentável apenas consegue ser efetiva se existirem
condições reais que permitam e justifiquem a adoção deste tipo de deslocação. As
infraestruturas de circulação preferencial dos utentes vulneráveis, tais como os passeios e
ciclovias deverão também ser alvo de fiscalização rodoviária, garantindo que as mesmas
reúnem todas as condições de segurança, de forma semelhante ao que efetua para as vias
motorizadas. A adoção de sistemas de mobilidade partilhada, tais como o bikesharing deve
também ser altamente potenciada pelas entidades públicas decisoras, tornando as cidades
mais acessíveis e disponíveis para os cidadãos.
Do mesmo modo, ao nível dos utentes vulneráveis, é necessário garantir a correta integração
de equipamentos de apoio no ambiente rodoviário, tais como as scooters de mobilidade. O
seu enquadramento legal deve ser devidamente clarificado, estabelecendo a sua
categorização exata e aspetos regulamentares associados, sem desprezar a sua potencialidade
na promoção da mobilidade urbana, garantindo assim a segurança dos utilizadores e dos
restantes utentes da via.
As zonas periféricas às cidades, enquanto importantes pontos de origem das deslocações
diárias, devem de igual modo, ser repensadas para garantir a utilização integrada de
transportes públicos e modos suaves, beneficiando a mobilidade dos cidadãos e espaço
público urbano. A implementação de parques de dissuasão junto das interfaces de transporte
associada a uma malhar de transportes urbanos conectada, é fundamental para o incentivo do
transporte coletivo.
Relativamente à mobilidade elétrica, o meio urbano e interurbano necessita de responder à
procura, estando esta diretamente dependente da existência de equipamentos que sustentem
a utilização de veículos elétricos. A par das medidas de incentivo à aquisição deste tipo de
veículos, é necessário aumentar largamente o número de pontos de recarga por forma a
tornar acessível a utilização diária, para qualquer tipo de distância de deslocação. A
mobilidade elétrica tem-se mostrado uma forte aposta da industria automóvel e já é assumida
por diversos países europeus líderes na mobilidade como o principal ou única fonte de energia
no domínio dos veículos motorizados. É por isso necessário que Portugal, que tem atrasado a
aplicação dos planos desenvolvidos neste âmbito, acompanhe esta tendência com a criação de
firmes políticas de descarbonização não só das cidades, com de toda a malha rodoviária
nacional.
Outro grande desafio que o ambiente urbano enfrenta é a mobilidade autónoma. Refletindose a necessidade de adaptação em qualquer ambiente rodoviário, é no meio urbano que a
grande mudança é exigida. A introdução de veículos com autonomia de leitura do ambiente e
reação ao mesmo, exige que as infraestruturas estejam devidamente preparadas em todos os
níveis por forma a garantir a segurança dos utentes da via. É urgente rever o enquadramento
de sinalização rodoviária e garantir a qualidade e correta manutenção da mesma nas estradas
urbanas. É nas vias urbanas que a densidade e variedade de sinalização é maior, o que torna
necessário garantir que a uniformidade e aplicação de todas as marcas rodoviárias e
sinalização vertical se efetua devidamente, garantindo assim a correta leitura de todos os
elementos. Contudo, a questão da mobilidade autónoma necessita de estudos mais profundos,
nomeadamente a nível legislativo europeu e nacional. A regulamentação existente deverá
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incluir a possibilidade de haver um sistema mecânico e tecnológico que assuma em
determinado instante as capacidades do condutor.
Em suma, a mudança do conceito de mobilidade urbana, que pretende é urgente, não sendo
possível adiar as políticas e medidas associadas. O ambiente urbano deve adaptar-se às
exigências sociais, ambientais e tecnológicas, integrando as cidades no conceito de Smart
Cities e assim promover a eficiência energética das urbes, a competitividade económica, a
utilização dos sistemas de informação e consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos
[10]. A segurança rodoviária urbana, enquanto indicador da dinâmica entre os utentes da via
e a infraestrutura rodoviária beneficia, por sua vez, com a evolução das cidades para uma
malha mais conectada e próxima das necessidades reais dos cidadãos.

Website SRMU - Segurança Rodoviária e Mobilidade Urbana
Os instrumentos políticos, legislativos e de boas práticas que vão surgindo, quer a nível
europeu quer nacional, encontram-se geralmente descentralizados pelas mais diversas
entidades, tornando a informação pouco acessível, o que facilmente provoca o
desconhecimento e desconsideração da mesma. Prova disso é o planeamento urbano onde
frequentemente não se considera a totalidade das linhas orientadoras, limitando assim a
eficiência da utilização do espaço público e da mobilidade.
Deste modo, e colmatando a lacuna existente, surge a plataforma SRMU – Segurança
Rodoviária e Mobilidade Urbana (www.srmu.pt), resultado da elaboração de uma tese de
mestrado no âmbito da segurança rodoviária urbana, no Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa (ISEL), que tem como objetivo promover a centralização da informação legal e
estratégica de forma atualizada, tal como o intercâmbio de boas práticas.
Nesta ferramenta inovadora encontra-se disponibilizada toda a informação de relevância,
através de 6 eixos diretamente ligados à segurança rodoviária e mobilidade em meio urbano –
Gestão Territorial e Mobilidade; Utentes Vulneráveis; Sinalização; Mobilidade Elétrica;
Fiscalização Rodoviária; Campanhas de Sensibilização.
Pretende-se que a plataforma seja um instrumento de rigor para profissionais e restantes
cidadãos, permitindo a consulta acessível da documentação existente, a consciencialização
para os diferentes temas apresentados, bem como a divulgação de eventos e de destaques de
interesse no âmbito da plataforma.
Encontram-se a ser estabelecidos contactos com entidades não governamentais, dedicadas
aos mais diversos âmbitos, por forma a criar uma ferramenta conectada com as restantes
partes interessadas, potenciando a rede de partilha e consulta enquanto serviço público. Do
mesmo modo, pretende-se que futuramente a plataforma possa ser aplicada enquanto
instrumento adaptado para as entidades governamentais nos mais diversos níveis.
Inclui-se um método acessível de pesquisa para os cidadãos não profissionais, que não se
encontram familiarizados com os termos técnicos do âmbito, e que frequentemente
desconhecem quais os seus direitos e deveres na via. A informação legal é assim
disponibilizada, em área dedicada a cada tipo de utente da via, de forma clara e específica.
Em suma, a ferramenta pretende contribuir para o conhecimento e consideração da
informação legal e útil existente no âmbito da segurança rodoviária e da mobilidade urbana,
de forma organizada e atualizada, assumindo-se enquanto ponto de divulgação entre as
entidades decisoras e os cidadãos, refletindo o trabalho desenvolvido em contexto europeu e
nacional.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

178

Referências
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

European Commission, “Traffic Safety Basic Facts on Urban Areas” 2016.
European Commission, “Annual Accident Report” 2016.
European Commission, “Traffic Safety Basic Facts on Pedestrians” 2016.
European Commission, “Traffic Safety Basic Facts on Cyclists” 2016.
European Commission, “Traffic Safety Basic Facts on Motorcycles & Mopeds” 2016.
ANSR, “Principais Indicadores de Sinistralidade - Relatório Mensal Junho de 2017”
2017.
M. Nascimento, “Segurança Rodoviária – Legislação e Boas Práticas em Meio Urbano”
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ISEL, 2017.
Comissão Europeia, “COM(2010) 389 final: Rumo a um espaço europeu de segurança
rodoviária - Orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020” 2010.
ANSR, “Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária - PENSE 2020” 2016.
“FAQs | EIP - Smart Cities and Communities Market Place.” [Online]. Available:
https://eu-smartcities.eu/faqs#Smart_Cities. [Accessed: 08-Sep-2017].

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

179

ICEUBI2017 SESSION - 6
Sustainable materials and building technologies Session 1

180

Analysis of the behavior of lime mortars with ceramic waste
Análise do comportamento de argamassas de cal com resíduos de
cerâmica
Isabel Torres - itorres@dec.uc.pt
Universidade de Coimbra

Abstract
Na reabilitação de edifícios antigos, um dos fatores essenciais a considerar é a preservação dos rebocos exteriores, visto
que estes são os elementos mais expostos às agressões ambientais e, consequentemente, os primeiros a degradar. O seu
papel fundamental na proteção dos restantes elementos das alvenarias deverá ser tido em conta e, como tal, a escolha de
materiais e soluções construtivas adequadas carece de especial rigor. As argamassas de cal aérea são, em geral, as que
apresentam maior compatibilidade em edifícios antigos, tendo, no entanto, períodos de cura extensos que condicionam a
sua aplicação. No passado, era também frequente o recurso a fragmentos de tijolo e outros materiais cerâmicos que,
quando incorporados em argamassas de cal, melhoravam o seu desempenho e conferiam-lhes características de
hidraulicidade. Neste sentido, a utilização de cal hidráulica natural poderá também revelar-se uma alternativa adequada. O
estudo aprofundado deste tipo de argamassas e a sua adaptação ao atual contexto da construção reveste-se de extrema
importância, uma vez que a facilidade com que é possível, ainda hoje, encontrar este tipo de soluções em edifícios antigos é
bastante representativa da sua durabilidade. A quantidade de resíduos produzidos actualmente pelas indústrias cerâmicas
poderá ser uma oportunidade para, não só reaproveitar materiais que são considerados desperdício, e correntemente
depositados e aterro, mas também para produzir argamassas tecnicamente viáveis e com desempenho melhorado. O
presente artigo mostra resultados de uma campanha experimental levada a cabo para analisar o comportamento de
argamassas de cal com incorporação de resíduos de cerâmica.
Resumo
In the rehabilitation of old buildings, one of the essential factors to consider is the preservation of exterior plasters, since
these are the elements most exposed to environmental aggressions and, consequently, the ﬁrst ones to degrade. Their
fundamental role in protecting the remaining elements of masonry must be taken into account and, as such, the choice of
suitable materials and constructive solutions needs to be more rigorous. Air lime mortars are generally those that present
greater compatibility in old buildings, nevertheless having extensive curing periods that condition their application. In the
past, it was also common to use brick fragments and other ceramic materials that, when incorporated in lime mortars,
improved their performance and gave them hydraulicity characteristics. In this sense, the use of natural hydraulic lime may
also prove to be an appropriate alternative. The in-depth study of this type of mortars and their adaptation to the current
context of construction is of extreme importance, since the frequency with which it is possible to ﬁnd such solutions in old
buildings is still very representative of their durability. The amount of waste currently produced by the ceramic industries
can be an opportunity not only to reuse materials that are considered wasteful and currently deposited and landﬁll, but also
to produce technically viable mortars with improved performance. The present article shows results of an experimental
campaign carried out to analyze the behavior of lime mortars with the incorporation of ceramic residues.
Keywords
air lime mortars; ceramic residues; mortars rehabilitation
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Análise do comportamento de argamassas de cal
com resíduos de cerâmica
Resumo
Perante a necessidade de proceder à reabilitação de edifícios antigos, um dos fatores
essenciais a considerar é a preservação dos rebocos exteriores, uma vez que estes são os
elementos mais expostos às agressões ambientais e, consequentemente, os que mais sofrem
degradação. O seu papel fundamental na proteção das paredes tem de ser tido em conta e,
como tal, a escolha de materiais e soluções construtivas adequadas exige especial atenção.
As argamassas de cal aérea são as que apresentam maior compatibilidade em edifícios
antigos, tendo, no entanto, a desvantagem de necessitar de períodos de cura extensos que
podem condicionar a sua aplicação. No passado, era frequente a introdução de pó e
fragmentos de tijolo e outros materiais cerâmicos em argamassas de cal, que melhoravam o
seu desempenho e lhes conferiam características de hidraulicidade. Neste sentido, a
utilização de cal hidráulica natural poderá também revelar-se uma alternativa adequada. O
estudo aprofundado deste tipo de argamassas e a sua adaptação ao atual contexto da
construção continua a ter grande importância face à facilidade com que é possível, ainda
hoje, encontrar este tipo de soluções em edifícios antigos.
A quantidade de resíduos produzidos atualmente pelas indústrias cerâmicas poderá ser uma
oportunidade para, não só reintroduzir no ciclo produtivo materiais que são considerados
desperdício, e correntemente depositados e aterro, aumentando a sustentabilidade das
argamassas, mas também para produzir argamassas tecnicamente viáveis e com desempenho
melhorado.
O presente artigo pretende mostrar os últimos resultados obtidos numa extensa campanha
experimental levada a cabo para analisar o comportamento de argamassas de cal com
incorporação de resíduos de cerâmica.
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Introdução
Desde 2008 que, no âmbito de uma estreita colaboração entre a Universidade de Coimbra, a
Universidade Nova de Lisboa e o ITeCons, se tem vindo a desenvolver uma extensa campanha
experimental de análise e caracterização de argamassas com incorporação de resíduos de
cerâmica, tendo como objetivo final a formulação de uma argamassa de cal área e uma
argamassa de cal hidráulica que possam ser utilizadas na reabilitação de edifícios, em
particular de edifícios antigos.
O primeiro estudo, desenvolvido por Matias [1], consistiu, essencialmente, numa uma análise
prévia, mais ou menos expedita, do interesse em prosseguir com a investigação. Para isso
foram apenas utilizados resíduos de tijolo que foram moídos e introduzidos em argamassas de
cal e argamassas de cimento com 10 traços volumétricos distintos: 1:1,5 e 1:3 (cal:areia), 1:3
e 1:4 (cimento:areia), 1:0,4:1,5 e 1:0,5:3 (cal:pó de tijolo:areia), 1:0,7:1 e 1:1:2 (cal: grão
de tijolo:areia), 1:0,4:0,7:1 e 1:0,5:1:2 (cal:pó de tijolo:grão de tijolo:areia). Foram
executados ensaios de caracterização física, mecânica e de comportamento face à presença
de água. Os resultados obtidos foram positivos e permitiram concluir que valia a pena
prosseguir com a investigação neste âmbito.
Nesse sentido Duarte [2] analisou o comportamento mecânico de argamassas de cal aérea
com substituição de parte do agregado por resíduos de cerâmica de barro vermelho. Foram
estudadas argamassas de cal aérea com traço 1:3, nas quais parte do agregado foi substituído
por resíduos de cerâmica, provenientes de tijolos, telhas e vasos. As percentagens de
substituição utilizadas foram de 20% e 40%, em volume. Paralelamente ao trabalho de Duarte
[2], Ferreira [3] avaliou o comportamento higrotérmico das mesmas argamassas.
Seguidamente, Tomás [4] complementou os trabalhos anteriores, analisando argamassas com
os mesmos constituintes e traços, mas utilizando apenas a fração grossa (entre 0,075 mm e
4,75 mm) de cada resíduo cerâmico em substituição parcial da areia (nas percentagens de 20
% e 40 % do seu volume). Paralelamente ao trabalho de Tomás [4], Silva [5] avaliou o
comportamento mecânico e higrotérmico de argamassas de cal aérea com incorporação de
resíduos de cerâmica, diferindo dos anteriores nas dimensões das partículas. Foi introduzido
apenas o pó do resíduo de cerâmica (partículas com dimensão inferior a 0,075 mm) em
substituição parcial da cal aérea (nas percentagens de 10 % e 20 % do seu volume). O objetivo
destes dois trabalhos foi analisar se haveria alguma mais valia em termos das características
das argamassas, na separação dos resíduos de acordo com as suas dimensões. Esta separação,
como é natural, tem custos associados e só se faria no caso da existência de mais valias
significativas, o que não se verificou. Assim, todos os estudos posteriores foram executados
sem a separação dos resíduos de acordo com as suas dimensões e, por isso, procedeu-se
sempre à substituição parcial do agregado e não do ligante.
Seguidamente alterou-se o traço das argamassas e Barbosa [6] estudou o comportamento
mecânico e higrotérmico de argamassas de cal aérea com incorporação do mesmo tipo de
resíduos, mas com traço 1:2. As percentagens de substituição foram mantidas, 20% e 40% em
volume.
Cruz [7] iniciou uma nova vertente no âmbito do estudo das argamassas de cal com resíduos
de cerâmica, e analisou argamassas de cal hidráulica natural NHL3.5 com traço volumétrico
1:3 e 1:4, com incorporação do mesmo tipo de resíduos e com idênticas percentagens de
substituição.
Raimundo [8] estudou argamassas de cal hidráulica natural com incorporação de resíduos de
mosaico cerâmico de barro vermelho com traços e percentagens de substituição idênticas ao
estudo anterior. Com este estudo concluiu-se que este tipo de resíduos, que tem pouca
expressão, não tem vantagens em relação aos anteriormente estudados.
Um outro tipo de resíduo cerâmico foi estudado por Alberto [9], que analisou o
comportamento mecânico e o comportamento face à presença de água de argamassas de cal
hidráulica natural NHL3.5 com incorporação de resíduos de cerâmica branca, nomeadamente
porcelana e faiança, provenientes da produção de loiças. O traço escolhido foi de 1:3 e as
percentagens de substituição foram de 20% e 40% do volume de areia.
Matias [10], após analisar o estado dos conhecimentos na área e de realizar uma
caracterização preliminar de argamassas de cal aérea com resíduos de cerâmica [11, 12],
procedeu a estudos complementares e comparou todos os resultados dos estudos anteriores e
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verificou que as argamassas de cal aérea com traço 1:2 e incorporação de resíduo em 40 % de
substituição do agregado são as que apresentam resultados mais ajustados aos requisitos
recomendados para argamassas de reabilitação. Em relação às argamassas de cal hidráulica
natural verificou que são as argamassas com traço 1:4 as que apresentam os desempenhos
mais adequados. Após esta análise, selecionou uma argamassa de cal aérea com traço 1:2,
com introdução de resíduos de telha e tijolo (com substituição de 30% do agregado), e uma
argamassa de cal hidráulica natural com traço 1:4, também com introdução de resíduos de
telha e tijolo (com substituição de 40% do agregado), e prosseguiu com estudos mais
detalhados. Foram realizados diversos ensaios que permitiram aferir o desempenho mecânico
e físico destas argamassas, em condições controladas, em laboratório, e “in situ”, em paredes
de um edifício antigo. Os resultados obtidos permitiram verificar que, no geral, a
incorporação de resíduos melhora as propriedades mecânicas das argamassas. No entanto, o
comportamento face à presença de água acaba por ser um pouco menos favorável. Deste
modo, seleccionou-se, para o presente estudo, as composições com desempenhos mais
adequados ao propósito definido, tendo em conta a necessidade de melhorar, de alguma
forma, o seu desempenho na presença de água.

Campanha experimental
Após a realização das campanhas descritas anteriormente, em particular a desenvolvida por
Matias [10], verificou-se a necessidade de ajustar algumas composições por forma a se
obterem argamassas com as características necessárias para o fim em vista: reabilitação de
rebocos.
Para esta campanha foram escolhidas as argamassas que mostraram melhor desempenho nas
campanhas anteriores, mas que, mesmo assim, ainda não possuíam todas as características
necessárias: uma de cal aérea e uma de cal hidráulica natural. Como o grande problema
verificado nessas argamassas foi a elevada absorção de água, adicionou-se um hidrófugo na
sua formulação e determinaram-se as suas características.
O que se pretendia com esta nova campanha era a obtenção de uma argamassa de cal aérea
que pudesse ser utilizada para a reabilitação de edifícios antigos e uma de cal hidráulica
natural para edifícios mais recentes, que pudessem obter marcação CE. Assim sendo, além
dos ensaios exigidos pela norma NP EN 998-1 [13], para a marcação CE, foram ainda
executados alguns ensaios complementares. Foram preparadas 4 argamassas de cal, sendo 2
de referência (HR – argamassa de cal hidráulica natural sem resíduos e AR - argamassa de cal
aérea sem resíduos) e 2 com resíduos de cerâmica (HC - argamassa de cal hidráulica natural
com resíduos e AC - argamassa de cal aérea com resíduos) em substituição de parte do
volume de agregado. As argamassas de cal hidráulica natural foram preparadas com um traço
volumétrico de 1:4 e as argamassas de cal aérea com um traço volumétrico de 1:2. Em ambas
foi adicionado um hidrófugo correspondente a 0,3 % da massa seca total. Visto que a areia
utilizada foi diferente da utilizada em campanhas anteriores, houve necessidade de proceder
à sua caracterização.
Os ensaios realizados às argamassas são descritos seguidamente, bem como são apresentados
os resultados obtidos para as argamassas analisadas nesta campanha (HR, AR, HC e AC) e para
as correspondentes argamassas analisadas na campanha anterior (4H_R, 4H_MB, 4H_MT, todas
de cal hidráulica sendo a primeira a de referência e as outras com resíduos, todas com traços
1:4 e 2A_R,2A_HB, 2A_HT, sendo novamente a primeira de referência e as restantes com
resíduos, com traços 1:2) por forma a se observar as alterações conseguidas com a introdução
do hidrofugante. No caso da cal aérea, os ensaios foram realizados aos 60 dias, e no caso da
cal hidráulica natural foram realizados aos 28 dias. Todas as argamassas foram sujeitas a
condições de cura normalizadas.

Massa volúmica e porosidade aberta
O ensaio de determinação da porosidade aberta foi realizado de acordo com os
procedimentos preconizados na norma NP EN 1936:2008 [14], que se destina ao ensaio de
pedra natural, com pequenas alterações no procedimento.
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Na Figura 1 são apresentados os resultados obtidos para porosidade aberta e massa volúmica
de todas as argamassas.

Figura 1 – Porosidade aberta e massa volúmica aparente aos 28 e 60 dias

Como se pode observar, sempre que se introduzem resíduos de cerâmica, a massa volúmica
diminui e a porosidade aberta aumenta, à semelhança do que aconteceu com todas as
argamassas anteriormente analisadas. Esta redução está também relacionada com a diferente
granulometria da areia utilizada, como será referido à frente.

Coeficiente de absorção de água e índice de secagem
O coeficiente de absorção de água por capilaridade foi obtido segundo as indicações da norma
de ensaio EN 1015-18 [15], tendo sido utilizada uma das metades resultantes do ensaio de
resistência à tração por flexão, com dimensões aproximadas de 40x40x80 mm. Os resultados
obtidos para todas a argamassas estão apresentados na Figura 2.
Como se observa, os valores de coeficiente de absorção de água por capilaridade são
superiores para as argamassas com incorporação de resíduos cerâmicos, sendo esta diferença
mais relevante no caso das argamassas de cal aérea. No entanto, a absorção de água das
argamassas foi bastante reduzida nas argamassas agora ensaiadas em relação a argamassas
estudadas anteriormente por Matias [10], principalmente devido a adição do hidrófugo.
O ensaio de secagem foi realizado segundo a recomendação RILEM n.ºII.5, para determinação
da curva de evaporação [16]. Foram ensaiadas as metades dos prismas utilizadas na
determinação da absorção de água por capilaridade, aproveitando o facto de já estarem
saturadas.
Na Figura 3 estão registados os valores do índice de secagem para as diferentes argamassas.
Verifica-se que as argamassas de referência têm uma maior capacidade de secagem, pois
apresentam o menor valor de IS. É possível observar uma diminuição significativa do índice de
secagem nas argamassas deste estudo (HR, HC, AR, AC) em relação às argamassas estudadas
anteriormente por Matias [10].
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Figura 2 - Coeficiente de absorção de água por capilaridade

Figura 3 – Índice de Secagem

Permeabilidade ao vapor de água
O ensaio de permeabilidade ao vapor de água foi executado com base nos procedimentos da
norma EN 1015-19:2008 [17], que se destina a argamassas de reboco endurecidas.
Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4. A análise dos resultados permite
verificar que a incorporação de resíduos em argamassas de cal leva a uma ligeira redução da
permeabilidade ao vapor de água, possivelmente devido à maior percentagem de finos
associados à substituição do agregado por resíduos de cerâmica. No entanto, verifica-se um
aumento da permeabilidade ao vapor de água nas argamassas neste estudo (HR, HC, AR, AC),
sem e com hidrófugo. Este aumento poderá dever-se ao facto de a areia utilizada conter
menos finos do que a areia utilizada por Matias [10], havendo um deficiente preenchimento
dos vazios das partículas de maiores dimensões pelas partículas de menores dimensões.
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Figura 4 - Permeabilidade ao vapor de água

Resistências mecânicas
A resistência à tração por flexão e a resistência à compressão foram obtidas segundo as
indicações da norma de ensaio EN 1015-11:2006 [18].
Nas figuras 5 e 6 apresentam-se os resultados obtidos para a resistência à flexão e resistência
à compressão, respetivamente, para todas as argamassas.
Dos resultados obtidos nos ensaios das resistências mecânicas, verifica-se que as argamassas
com incorporação de resíduos de cerâmica apresentam valores ligeiramente superiores de
resistências em relação às argamassas de referência.
Os valores obtidos para as resistências mecânicas nas argamassas estudadas por Matias [10]
são superiores, possivelmente devido às diferentes características da areia utilizada, que
possuía uma melhor distribuição granulométrica e uma maior quantidade de finos, o que
originou uma argamassa com poros de menores dimensões e, por isso, com maiores
resistências mecânicas.

Figura 5 - Resistência à flexão aos 28, 60 e 90 dias
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Figura 6 - Resistência à compressão aos 28, 60 e 90 dias

Módulo de elasticidade
O módulo de elasticidade dinâmico (através da medição da frequência de ressonância
fundamental) foi obtido segundo as indicações da norma de ensaio NP EN 14146:2006 [19],
para pedras naturais, com algumas adaptações.
Os resultados obtidos para todas as argamassas estão apresentados na figura 7. A análise dos
resultados permite concluir que a incorporação de resíduos em argamassas de cal leva a um
aumento do módulo de elasticidade dinâmico, possivelmente devido ao aumento de partículas
finas, sendo este mais pronunciado nas argamassas de cal aérea. Matias [10] observou o
mesmo comportamento, mas com aumentos mais pronunciados em relação as argamassas de
referência, podendo-se novamente observar a vantagem de utilizar uma areia com uma mais
adequada distribuição granulométrica.

Figura 7 - Módulo de elasticidade dinâmico
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Síntese dos resultados
Na tabela 1 apresenta-se a síntese de todos os resultados obtidos
Tabela 1- Quadro síntese dos resultados obtidos

Propriedades
Aderência
Absorção de água por capilaridade

Argamassas
fu (Mpa)
C
(kg/(m2.min0,5))

0.063

0.045

0.004

0.014

0.3

0.4

0.4

0.8

Fator de resistência à difusão de
vapor
Massa volúmica seca

µ

6.10

8.16

5.40

6.44

ρs (kg/m3)

1549

1539

1423

1379

Resistência à flexão

Rf (Mpa)

0.15

0.19

0.14

0.31

Resistência à compressão

Rc (Mpa)

0.22

0.51

0.23

0.71

Módulo de elasticidade dinâmico

EdL (Mpa)

807

875

652

1186

Ensaio de secagem
Porosidade aberta e massa
volúmica aparente

IS

0.07

0.1

0.06

0.1

ρO (%)

3.4

4.3

3.1

3.9

Na tabela 2 apresentam-se os requisitos mínimos exigidos pela NP EN 998-1 [13] para que uma
argamassa possa obter marcação CE como argamassa de renovação. Comparando os valores da
tabela 2 com os obtidos nos ensaios de caracterização, apresentados na tabela 1, pode ver-se
que as argamassas com incorporação de resíduos, HC e AC, cumprem os requisitos essenciais
para ser consideradas argamassas de renovação, exceto no que respeita à resistência à
compressão. No que se refere a este parâmetro, no entanto, cumprem os requisitos para
argamassa de uso geral para rebocos exteriores/interiores (GP), visto que o valor de
resistência à compressão é inferior, classe CS I (0,4 MPa a 2,5 MPa).
Este parâmetro não atinge os valores desejados provavelmente devido ao facto da areia não
possuir uma granulometria adequada, conforme já referido anteriormente
Tabela 2 - Requisitos para argamassa de renovação segundo a norma NP EN 998-1 [13]
Parâmetro de ensaio

Requisito

HR

HC

AR

AC

Massa volúmica seca

Gama declarada de valores
Categoria CS II
(1.5 a 5.0 MPa)
Gama declarada de valores

-

-

-

-

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

≤ 5mm

Sim

Sim

Sim

Sim

µ ≤15

Sim

Sim

Sim

Sim

Resistência à compressão
Aderência
Absorção de água por capilaridade
Penetração de água após ensaio de
absorção de água
Coeficiente de permeabilidade ao
vapor de água

Mi ≥ 0.3 kg/m

3

Analisando os requisitos das argamassas para edifícios antigos estabelecidos por Veiga et al.
[20], apresentados na tabela 3, e comparando com os resultados obtidos neste estudo pode
dizer-se que as argamassas com incorporação de resíduos, HC e AC, cumprem o intervalo de
valores definido para as resistências à flexão e à compressão. No entanto, nenhuma das
argamassas estudadas cumpre os intervalos definidos para a aderência e o módulo de
elasticidade. A absorção de água por capilaridade, para todas as argamassas, é muito inferior
ao intervalo sugerido, o que poderá ser atribuído à adição do hidrófugo.
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Tabela 3-Requisitos mínimos para argamassas para edifícios antigos propostos por Veiga et al.
[20]
Parâmetro de ensaio

Requisito

HR

HC

AR

AC

Resistência à flexão

0.2-0.7 MPa

Não

Sim

Não

Sim

Resistência à compressão

0.4-2.5 MPa

Não

Sim

Não

Sim

Aderência
Módulo de elasticidade dinâmico

0.1-0.3 MPa

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Absorção de água por capilaridade

2000-5000 MPa
0,5

1-1.5 (kg/(m2.min ))

Conclusões
Este estudo teve como objetivo contribuir para a otimização de formulações de argamassas
de cal aérea e cal hidráulica natural com incorporação de resíduos cerâmicos, de modo a que
estas possam ser consideradas adequadas para a reabilitação de edifícios. Por um lado,
pretende-se obter uma argamassa de cal hidráulica natural para a reabilitação de edifícios
mais recentes que possa obter marcação CE e, por outro, obter uma argamassa de cal aérea
com requisitos mínimos para utilização na reabilitação de edifícios antigos, de acordo com os
requisitos propostos por Veiga et al [20].
Fazendo uma comparação entre as argamassas de cal agora estudadas e as argamassas
estudadas por Matias [10], podem observar-se algumas melhorias associadas à adição do
hidrófugo. No entanto, as resistências mecânicas das argamassas de cal hidráulica sofreram
uma redução significativa, muito provavelmente devido a distribuição granulométrica da areia
agora utilizada. A adição de hidrófugo poderá, por um lado, alterar a estrutura porosa das
argamassas, condicionando também a resistência mecânica e, por outro lado, no caso das
argamassas de cal hidráulica natural, condicionar o processo de hidratação que garante a sua
resistência mecânica.
Face a todos os resultados obtidos, pode-se concluir que os resíduos de cerâmica, quando
incorporados em substituição do agregado em argamassas de cal, melhoram algumas das suas
propriedades. Contudo, os valores obtidos para alguns parâmetros analisados não são ainda os
ideais. O recurso a outro tipo de adjuvantes poderá melhorar estas propriedades
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Abstract
The surface runoﬀ in asphalt pavements has been attenuated with the development of porous asphalt applied in permeable
pavements, which allow rainwater inﬁltration and its routing to the soil or surface water. However, particulates and
materials, including pollutants, are deposited on urban surfaces and carried out by runoﬀ and inﬁltrated ﬂoors. The objective
of this research was to evaluate the presence of heavy metals in an experimental pavement made with a permeable asphalt
pavement and also in a conventional asphalt pavement, for comparing results. The water samples for analysis were obtained
in the rainwater that ﬂowed to the surface and also in the inﬁltrated water (leaching water) in each pavement over 5
months, in addition to the collection of samples of rainwater. The results show that most of the analysed heavy metals
(cadmium, chromium, lead, manganese, nickel, zinc and iron) presented low concentrations in any of the samplings and the
values detected in the leaching are lower than the limits stated in the Portuguese Decree-Law no. 236/98 for the discharge
of treated waste water into watercourses. The two pavements studied showed similar behaviour regarding the presence of
heavy metals.
Resumo
O escoamento superﬁcial de águas pluviais em pavimentos betuminosos tem sido atenuado com o desenvolvimento de
misturas betuminosas drenantes aplicadas em pavimentos permeáveis, que permitem a inﬁltração das águas pluviais e o
seu encaminhamento para o solo ou águas superﬁciais. Contudo, várias partículas e materiais, incluindo poluentes, são
depositados nas superfícies urbanas e levados pelas águas escoadas e inﬁltradas nos pavimentos. O objetivo desta
investigação foi avaliar a presença de metais pesados num troço experimental construído com um pavimento betuminoso
permeável e um pavimento betuminoso denso (tradicional), para comparação de resultados. As recolhas de amostras para
análise foram obtidas nas águas pluviais que escoaram à superfície e que inﬁltraram na estrutura de cada pavimento ao
longo de 5 meses, para além da recolha de amostras de água da chuva. Os resultados mostram que a maioria dos metais
pesados analisados (cádmio, crómio, chumbo, manganésio, níquel, zinco e ferro) se apresentam em concentrações
reduzidas em qualquer das amostragens e os valores detetados após inﬁltração são inferiores aos VLE deﬁnidos no DecretoLei nº 236/98 para a descarga de águas residuais em cursos de água. Os dois pavimentos estudados apresentaram
comportamentos análogos quanto à presença de metais pesados.
Keywords
Surface runoﬀ; Inﬁltration; Leaching; Heavy metals; Heavy metals
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Avaliação da lixiviação de metais pesados em
pavimentos betuminosos permeáveis e densos
1 Introdução
O desenvolvimento do espaço urbano resultante do crescimento demográfico tem agravado o
problema da drenagem de águas pluviais devido a precipitações intensas, e da poluição que as
mesmas transportam, devido ao aumento da impermeabilização dos solos [1]. Esta
impermeabilização afeta as variações hidrológicas urbanas através do aumento do
escoamento superficial e da diminuição da recarga das águas subterrâneas [2], [3]. A
introdução de sistemas de drenagem sustentável, SUDS (Sustainable Urban Drainage System)
tem como principais objetivos diminuir as consequências provocadas pelas alterações
climáticas no meio urbano, nomeadamente as inundações, a degradação das águas
subterrâneas e a qualidade das águas [4]–[7].
Uma das medidas para melhorar a gestão das águas pluviais tem sido a implementação de
infraestruturas verdes que incluem a utilização de materiais porosos, tal como os aplicados
nos pavimentos betuminosos permeáveis (permeable asphalt pavement - PP). Estes
pavimentos apresentam uma estrutura totalmente porosa que permite e infiltração das águas
pluviais, sendo consideradas uma boa medida de adaptação das infraestruturas urbanas às
alterações climáticas. A mistura da camada superficial destes pavimentos deve ter um
conteúdo de vazios entre 16-22 % para que seja considerada drenante [8]. A aplicação dos PP
é indicada em áreas de estacionamento e zonas com baixo volume de tráfego. Estes
pavimentos surgem como uma alternativa aos tradicionais pavimentos betuminosos densos
(conventional asphalt pavement - PD). As principais vantagens associadas são a recarga das
águas subterrâneas, a diminuição do efeito de ilha de calor urbana pela evapotranspiração no
ambiente urbano, a redução do ruído dos pneus e do efeito de spay e a eliminação da
aquaplanagem [9]–[12]. Para além disso, os PP podem servir de reservatório para
armazenamento de água ou transporte para outros locais, antes da infiltração das águas para
o solo [13], [14].
Contudo, as escorrências de águas pluviais em pavimentos podem acarretar riscos para a
saúde pública e ambiental, devido à lavagem e transporte de poluentes, provenientes de
pneus, exaustão de automóveis, asfalto rodoviário e pó das áreas circundantes, em especial
se descarregadas em origens de água superficial e subterrânea [15]. A existência de partículas
de maiores dimensões presentes nas águas à superfície leva ao fenómeno da colmatação. Para
evitar a colmatação, a superfície de asfalto poroso deve ser limpa por meio de aspiração para
remover quaisquer sedimentos presentes à superfície e, desta forma, é possível que os metais
associados possam ser liberados, particularmente se as condições como o pH mudarem, e
sejam transportados para outros locais causando degradação ambiental [16].
O risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas pode ocorrer por lixiviação de
metais pesados, nitrogénio, fósforo e óleos que são difíceis de degradar no ambiente e
influenciam a humidade e as propriedades do solo [17], [18]. Diversos autores estudaram as
concentrações de metais pesados em pavimentos permeáveis [1], [19]–[24]. Pagotto et al.
[25] detetaram que misturas betuminosas drenantes continham concentrações mais baixas de
chumbo (Pb) e cobre (Cu) do que misturas betuminosas convencionais, com base em
resultados de campo. Roseen et al. [12] realizaram a monitorização de um pavimento
betuminoso permeável durante 5 anos e detetaram um bom desempenho quanto à remoção
de hidrocarbonetos de petróleo, zinco e sólidos suspensos totais de escorrências pluviais. Os
resultados obtidos por Jiang et al. [26] num pavimento betuminoso permeável mostraram que
o pavimento é muito eficaz na remoção de cobre (Cu), zinco (Zn), chumbo (Pb) e cádmio
(Cd).
O interesse por parte dos investigadores tem levado a sucessivos estudos sobre a avaliação da
qualidade da água em pavimentos drenantes, pelo que continuam a ser necessários quando
são considerados outros materiais e métodos de aplicação [22], [23]. Assim, esta investigação
centrou-se no estudo da variação da concentração de metais pesados num pavimento de
dupla camada betuminosa drenante (double layer porous asphalt - DLPA) em comparação com
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um pavimento betuminoso denso. A DLPA tem o intuito de atenuar o problema da colmatação
quando as duas misturas betuminosas drenantes à superfície atuam como um filtro que
impede os sedimentos maiores de seguirem para as camadas seguintes e posteriormente
contaminem o destino das águas infiltradas.

2 Materiais e Métodos
2.1 Localização e características dos pavimentos
O troço experimental analisado (Figura 1) situa-se numa área controlada e sem tráfego, junto
a uma pedreira localizada na Capinha, Fundão (Portugal). A construção do troço foi realizada
em outubro de 2016 com uma área total de 24 m 2, subdividida em duas áreas de 12 m2 para
cada pavimento estudado: pavimento betuminoso permeável e pavimento betuminoso denso.
O solo de fundação que serve de base aos pavimentos foi classificado como uma areia siltosa
com boa capacidade de carga e permeabilidade baixa, o que leva a que a quantidade de água
infiltrada no solo seja muito diminuta. Desta forma, foi colocado um tubo de drenagem na
última camada de ambos os pavimentos que encaminhou as águas drenadas para caixas de
recolha.
Os pavimentos foram formulados de acordo com o Caderno de Encargos das Estradas de
Portugal [27] e com as normas suíças SN 640 431-7a-NA:2008 [28] e SN 640 430 [29] para
misturas drenantes. A estrutura do PP integra à superfície uma dupla camada betuminosa
drenante (DLPA), com 7 cm de espessura total, seguida de uma camada de base com
agregados 5/15 mm com 9 cm e um reservatório de agregados soltos 15/25 mm com 25 cm). A
DLPA é composta por uma mistura betuminosa drenante superior de 3 cm de espessura com
agregados de tamanho até 10 mm (PA1) e uma mistura betuminosa drenante inferior de 4 cm
de espessura com agregados de tamanho até 15 mm (PA2). Ambas as misturas incorporaram
fibras celulósicas na sua composição de acordo com estudo Afonso et al. [30] e betume 50/70.
A camada superior com agregados finos atua como uma peneira que reduz a entrada de
sedimentos que tendem a ficar acumulados nos poros e evita que a camada inferior com
agregados grossos seja obstruída, facilitando a drenagem [31]. O PD é tipicamente constituído
por uma camada de desgaste do tipo AC 14 surf com 5 cm de espessura (HMA1), uma camada
de base do tipo AC 20 Base (HMA2) com 9 cm e uma camada de sub-base de agregados mistos
tipo tout-venant com 20 cm.

Figura 1 - Troço experimental: PP (esquerda) e PD (direita)

As características químicas de cada camada dos dois pavimentos foram determinadas por
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), através de um equipamento Hitachi, modelo S2700 (RONTEC, EUA), sendo a análise elementar (em percentagem de massa) apresentada na
Tabela 1 para o PP e o PD. Os elementos em maiores quantidades são o alumínio (Al) e o
silício (Si).
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Tabela 1 – Análise elementar por EDS (% mássica)
Elemento químico
Sódio (Na)
Magnésio (Mg)
Alumínio (Al)
Silício (Si)
Fósforo (P)
Enxofre (S)
Potássio (K)
Cálcio (Ca)
Titânio (Ti)
Ferro (Fe)
Oxigénio (O)
Cobre (Cu)

PA1
4,28
1,80
13,04
26,12
0,37
0,78
4,30
0,47
0,17
1,40
47,27
-

PP
PA2
4,57
1,95
13,36
26,40
0,41
0,73
3,54
0,32
1,14
47,58
-

Britas
2,96
0,81
10,58
29,55
0,08
5,42
0,62
0,20
2,51
47,27
-

HMA1
4,45
1,57
12,12
27,28
0,31
0,70
3,93
0,54
0,21
1,39
47,40
-

PD
HMA2 Tout-venant
3,89
2,84
1,26
0,73
11,34
9,96
28,02
30,60
0,25
0,17
0,50
4,65
4,89
1,05
0,57
0,28
0,20
1,45
2,17
47,31
47,62
0,24

2.2 Recolha de amostras de água
Para a análise da qualidade da água no troço experimental foram considerados dois eventos
de precipitação a cada 15 dias durante os primeiros 5 meses de teste (novembro de 2016 a
março de 2017), para além o primeiro evento de precipitação logo após construção,
contabilizando 11 eventos.
As recolhas de amostras foram realizadas logo após cada evento de precipitação nos tubos de
saída direcionados para as caixas de recolha. O armazenamento das amostras de água do
escoamento e da infiltração foi realizado em garrafas/recipientes PETs com 0,5 L
posteriormente colocadas no frio. Foram contabilizados 5 pontos de recolha, localizados e
designados conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Designação das amostras de água
Designação das
amostras de água
Água da chuva
PPE
PPI
PDE
PDI

Descrição do ponto de recolha
Recolha realizada num recipiente independente de
cada evento de precipitação estudado
Recolha de água do escoamento superficial
proveniente do pavimento betuminoso permeável
Recolha da água infiltrada no pavimento
betuminoso permeável
Recolha de água do escoamento superficial
proveniente do pavimento betuminoso convencional
Recolha da água infiltrada no pavimento
betuminoso convencional

As amostras de água coletadas manualmente foram enviadas para o laboratório para
determinação da concentração dos metais pesados: Cd (cádmio), Cr (crómio), Pb (chumbo),
Mn (manganésio), Ni (níquel), Zn (zinco) e ferro (Fe), através de um espectrofotómetro de
absorćáo atómica GBC906 (Austrália), de acordo com os procedimentos da norma ISO
15586:2003 [32].

3 Resultados e discussão
Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram as concentrações médias, mínimas e
máximas dos parâmetros analisados nos cinco pontos de recolhas, tendo em conta os 11
eventos de precipitação registados. Para cada parâmetro foi averiguada a conformidade com
os valores limite de emissão (VLE), impostos no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98 para
descargas de águas residuais tratadas, através das médias obtidas.
O Cd não foi detetado. Em outras investigações, as concentrações de Cd detetadas nas águas
infiltradas de um PP foram reduzidas nas camadas porosas subjacentes pelo asfalto poroso
[33].
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Tabela 3 – Sumário dos parâmetros qualitativos para os 5 pontos de recolha

Metais pesados

Parâmetros

Chuva

PPE

PPI

PDE

PDI

VLE
<2

Cr

Média

0,00

0,41

0,24

1,82

0,20

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,04

0,08

0,69

0,04

Máximo

0,00

1,10

0,50

3,66

0,56

Mn

Média

0,00

0,06

0,05

0,01

0,01

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Máximo

0,00

0,18

0,10

0,03

0,02

Ni

Média

0,00

0,11

0,17

0,09

0,12

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,05

0,08

0,03

0,05

Máximo

0,00

0,21

0,28

0,14

0,19

Pb

Média

0,00

0,02

0,03

0,03

0,03

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,01

0,02

0,01

0,01

Máximo

0,00

0,03

0,05

0,05

0,04

Zn

Média

0,00

0,05

0,05

0,05

0,07

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,03

0,01

0,01

0,02

Máximo

0,00

0,09

0,11

0,16

0,10

Fe

Média

0,00

0,05

0,47

0,10

0,23

(mg/l)

Mínimo

0,00

0,02

0,22

0,03

0,11

Máximo

0,00

0,10

0,93

0,18

0,43

<2

<2

<1

-

<2

De notar que nenhum dos metais pesados analisados foi detetado nas amostras recolhidas à
água da chuva. Os metais pesados Mn, Pb e Zn foram encontrados com concentrações muito
reduzidas nos pontos de recolha dos pavimentos, com médias que não ultrapassam os 0,07
mg/l. Uma vez que o troço não esteve sujeito a trânsito, os valores de Pb e Zn não se
mostram elevados, pois estes metais são reconhecidos como poluentes relacionados com o
trânsito. Contudo, segundo os estudos de Legret et al. [33] e Jiang et al. [26] o PP tem uma
eficiência de remoção muito alta em poluições de metais pesados, como Cu, Zn, Pb e Cd. A
comparação entre as quantidades de poluentes presentes nas águas escoadas e infiltradas dos
pavimentos pode ser verificada nas Figura 2 a Figura 7.
O metal Cr foi encontrado em baixas quantidades nos pavimentos, à exceção das águas
escoadas à superfície do PD que se apresenta com uma concentração máxima de 3,66 mg/l.
Analisando o escoamento e a infiltração de cada pavimento (Figura 2) verifica-se que o Cr fica
retido em ambos os pavimentos, com mais destaque para o PD, sendo pouco detetado nas
águas infiltradas e, portanto, é removido por ambos os pavimentos. O VLE de 2,0 mg/l do
Decreto-Lei nº 236/98 foi apenas detetado em excesso no escoamento do PD, no entanto, foi
removido pelo pavimento e chega ao exterior com valores médios de 0,20 mg/l.

a)

b)
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Figura 2 – Evolução de Cr nos 5 pontos de recolha

A presença de Mn nas recolhas realizadas nos pavimentos apresentou-se em quantidades
muito reduzidas, abaixo dos 0,18 mg/l. Observando a Figura 3, verifica-se que o PP mostra
valores ligeiramente superiores ao PD tanto na infiltração como no escoamento. No
pavimento PP existe um equilíbrio entre a quantidade de Mn detetada nas águas escoadas e
nas águas infiltradas. No pavimento PD, apesar da diferença ser mínima, a quantidade de Mn
nas águas escoadas foi maior e, portanto, o Mn foi maioritariamente retido pelo pavimento.
Este metal cumpre o VLE menor que 2 mg/l.

a)

b)
Figura 3 – Evolução de Mn nos 5 pontos de recolha

As pequenas concentrações de Ni não ultrapassam a média de 0,17 mg/l na infiltração do PP.
Assim, a infiltração do PP é a que mostra os maiores valores em relação ao escoamento
(Figura 4) levando à lixiviação deste metal para o ambiente, no entanto, em quantidades
muito inferiores ao VLE do Decreto-Lei nº 236/98. O mesmo acontece no PD, mas com
menores diferenças entre a quantidade que fica retida e a que é lixiviada. Embora o Ni
apareça com maiores concentrações na infiltração, este metal não foi encontrado nos
elementos químicos dos pavimentos.

a)

b)
Figura 4 – Evolução de Ni nos 5 pontos de recolha

O metal Pb também surgiu em valores reduzidos, com um máximo de 0,05 na infiltração do PP
e no escoamento do PD. Cumprindo assim o VLE menor que 1 mg/l. A concentração de Pb no
PP foi maior nas recolhas da água infiltrada e, portanto, este metal foi lixiviado para o
ambiente (Figura 5). No PD verificou-se que as concentrações de Pb nas águas escoadas e
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

197

infiltradas foram equivalentes levando a que a quantidade de PB que entrou no PD seja igual
à que saiu.

a)

b)
Figura 5 – Evolução de Pb nos 5 pontos de recolha

As concentrações de Zn detetadas não ultrapassam os 0,16 mg/l máximos no escoamento do
PD e a média máxima apresenta-se inferior a 0,07 mg/l na infiltração do PD. Na comparação
efetuada à quantidade de água escoada e infiltrada (Figura 6) verifica-se que em ambos os
pavimentos o metal Zn foi lixiviado, pois a sua presença nas águas infiltradas foi superior. Os
dois pavimentos estudados mostram comportamentos semelhantes quanto à identificação de
Zn nas recolhas de água efetuadas.

a)

b)
Figura 6 – Evolução de Zn nos 5 pontos de recolha

O Fe foi detetado em baixas quantidades, com um valor máximo de 0,93 mg/l na infiltração
do PP, que globalmente apresentou valores mais altos comparativamente com a infiltração do
PD, cumprindo o VLE do Decreto-Lei nº 236/98. As quantidades de Fe presentes nas águas
escoadas à superfície foram detetadas em valores semelhantes no PP e no PD, conforme se
visualizam os resultados na Figura 7. Sendo a quantidade de Fe superior na infiltração em
relação ao escoamento, este elemento foi maioritariamente lixiviado, pois apresenta-se na
composição química dos pavimentos.
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a)

b)
Figura 7 – Evolução de Fe nos 5 pontos de recolha

Em suma, as concentrações dos elementos analisados neste estudo apresentam-se em
quantidades análogas no pavimento betuminoso permeável e no pavimento betuminoso denso,
tanto nas águas do escoamento superficial como nas águas infiltradas.
A recolha de amostras ao longo do tempo não mostrou coerência de evolução dos elementos
estudados. Seria necessário um longo período de tempo de amostragens para construir um
processo de desenvolvimento. Para perceber melhor o processo de filtração dos poluentes na
DLPA é aconselhável a recolha de amostras de água entre esta camada e os materiais soltos
subjacentes. Para além disso, sugere-se a introdução de tráfego automóvel ligeiro para
simulação das condições reais em rodovias. De modo a limitar os riscos de colmatação e
permitir a eliminação da poluição, seria necessária a manutenção regular do pavimento, em
particular com a ajuda de pulverização e sucção de água pressurizada.

4 Conclusões
O PP pode apoiar os sistemas de drenagem urbana, reduzindo o escoamento superficial
provocado pelas precipitações intensas. Contudo, a entrada de água na estrutura destes
pavimentos pode levar à lixiviação de poluentes para o solo. Assim, é importante avaliar as
concentrações de metais pesados presentes tanto nas águas escoadas como nas águas
infiltradas nos PP. Nesta investigação foram determinadas as concentrações de sete metais
pesados em amostras de águas recolhidas em dois pavimentos (PP e PD), ao longo de 5 meses
num troço experimental. Os resultados permitiram tirar as seguintes principais conclusões:
- O PP reteve o Cr e permitiu a lixiviação do Ni e Fe. O PD reteve os metais Cr e Al e permitiu
a lixiviação do Ni e Fe. Os dois pavimentos são comparáveis e apresentam maioritariamente
lixiviação de Ni e Fe. Contudo, a estrutura do reservatório do PP parece filtrar algumas águas
do escoamento, mantendo mais concentração de poluentes nos materiais da mistura
betuminosa drenante.
- Os lixiviados de ambos os pavimentos betuminosos investigados cumprem os VLE indicados
para metais pesados para a descarga de águas residuais tratadas em cursos de água.
- A qualidade da água nas amostras analisadas de escoamento e infiltração mostram que os
pavimentos betuminosos permeáveis têm igual desempenho aos pavimentos betuminosos
densos, para além da principal vantagem de redução do escoamento superficial, constituindo
uma alternativa praticável na gestão dos atuais sistemas de drenagem urbanas.
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Abstract
The elevation in concrete manufacturing has accelerated the process of environmental degradation and has caused serious
environmental problems worldwide. There is an interest in studying and using concrete that have high performance, in order
to reduce negative environmental impact. Metakaolin, a mineral product, can be used as a new option, since it is a material
pozzolanic of high reactivity. The objective of this work was to study the inﬂuence of partial replacement of cement by
metakaolin in conventional concrete, evaluating whether these substitutions will reach the desired resistance by the
reference trace. It is an applied and experimental research, where metakaolin was added in four traits with diﬀerent
percentages, varying from 10 to 25%, being carried out tests of resistance to compression, absorption and consistency test
by the reduction of the slump test. With the use of metakaolin in the studied traits, a greater resistance to axial compression
was obtained when compared to the reference trait in 7, 14 and 28 days. The addition of metakaolin made the concrete less
porous and more dense, decreased the void content, absorbed a smaller amount of water, providing a compressive strength
gain, and the negative environmental impacts from the metakaolin manufacturing process were smaller when compared to
cement.
Resumo
A elevação na fabricação de concreto vem acelerando o processo de degradação ambiental e ocasionando graves problemas
ambientais em todo o mundo. Há um interesse em estudar e utilizar concretos que possuem alto desempenho, com o
objetivo de diminuir o impacto ambiental negativo. O Metacaulim, um produto mineral, pode ser usado como uma nova
opção, já que é um material de pozolanismo característico de alta reatividade. Esse trabalho teve por objetivo estudar a
inﬂuência da substituição parcial do cimento por metacaulim no concreto convencional, avaliando se essas substituições
irão atingir a resistência desejada pelo traço referência. Trata-se de uma pesquisa aplicada e experimental, onde o
Metacaulim foi adicionado em quatro traços com porcentagens diferentes, variando de 10 a 25%, realizando-se ensaios de
resistência à compressão, absorção e teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone. Com a utilização do
Metacaulim nos traços estudados, obteve-se uma maior resistência à compressão axial quando comparado ao traço
referência em 7, 14 e 28 dias. A adição de metacaulim tornou o concreto menos poroso e mais denso, diminuiu o índice de
vazios, absorvendo uma menor quantidade de água, proporcionando ganho de resistência à compressão, além de que os
impactos ambientais negativos oriundos do processo de fabricação do Metacaulim são menores quando comparado ao
cimento.
Keywords
metakaolin; concret; pozzolanic material
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Influência da Substituição Parcial do Cimento por
Metacaulim em Concreto Convencional
1. Introdução
O concreto consiste em um material composto por um meio contínuo aglomerante, no qual
mergulham-se partículas de agregados. O aglomerante mais comum utilizado, principalmente
no Brasil, é o cimento Portland. Em relação aos agregados, são divididos em dois grupos, os
agregados graúdos, podendo ser representado por britas com partículas maiores que 4,75 mm,
e o grupo dos agregados miúdos, consistindo basicamente na areia. Hoje em dia, são
adicionados ao concreto substâncias denominadas de aditivos, que objetivam modificar
algumas características do concreto, visando facilitar a aplicação e melhorar a
trabalhabilidade do mesmo [1].
O Sindicato Nacional da Indústria do Cimento [2] fez uma análise do consumo total de
cimento no Brasil entre os anos de 1950 a 2012 apresentando um significativo aumento no
decorrer dos anos. Os resultados apontaram que em 1950 o consumo total ficou em torno de
1,8 milhões de toneladas, quando comparados com os dados de 2012 esse número elevou-se
significativamente para 71 milhões de toneladas, o que demonstra um crescimento estimado
em 40 vezes. Desta forma, o cimento ganhou o status do segundo material de maior consumo
no mundo, se tornando o material estrutural e de construção civil mais utilizado, sendo a
água o primeiro material mais utilizado, além de também ter uso na confecção do concreto.
Os Estados Unidos e o Canadá, consideradas duas potências mundiais, acreditam que o
investimento no estudo da estruturação do concreto é um importante investimento na área da
ciência e tecnologia visando a obtenção e manutenção da qualidade de vida de seu povo,
além da liderança na área industrial. Esses países entendem que um conhecimento
aprofundado a respeito do concreto os posiciona e mantém a sua indústria na fronteira do
conhecimento, o que assegura uma alta competitividade [3].
Outro ponto importante de destaque é que essa elevação na fabricação de concreto vem
ocasionando graves problemas ambientais em todo o mundo. A queima da matéria prima gera
quantidades significativas de CO2, o que aumenta a poluição do ar, além de que a obtenção
dessa matéria prima em grandes escalas gera processos de degradação ambiental [4].
Para obter-se concretos de alta resistência comumente usa-se pozolanas de alta reatividade,
desta forma, o Metacaulim é uma adição mineral que visa suprir esse desejo de um concreto
com melhor desempenho [5].
O uso de materiais pozolânicos diminui o uso do cimento, além de diminuir também o
tamanho dos poros, com consequências sobre a permeabilidade, retração e fluência,
melhorando propriedades relacionadas com a resistência à compressão, tração, flexão, dentre
outros [6].
O uso de concreto com 60% de adições minerais mostra-se eficientes quanto à análise
mecânica, onde as composições de cimento adicionado a minerais apresentaram resistências
à compressão com valores maiores que 20MPa [7]. Sugerindo que há a possibilidade de
obtenção do desempenho mecânico presente na NBR 6118/2014 [8] em estruturas de concreto
mesmo que seja um concreto produzido com consumo de cimento abaixo do limite mínimo
ditado pela NBR 12655/2015 [9].
Esses materiais pozolânicos são regulamentados pela norma NBR 12653/2012 [10] que
apresenta o conceito e classifica esses materiais em três grupos denominados como classes
(N, C e E), além da classificação quanto à origem (naturais e artificiais). Desta forma, o
metacaulim está em concordância com a referida norma, inserido na classe N, sendo um
material artificial. Existe também uma norma específica para esse mineral, a NBR 15894/2010
[11], que estabelece conceitos e requisitos visando a adequação do material produzido e
comercializado no Brasil.
O Metacaulim, quanto às propriedades físicas é um material pulverulento de cor branca, com
peso específico duas vezes menor que o cimento aproximadamente. A adição é constituída de
sílica e de alumina na fase amorfa (vítrea), formando silicato de alumínio, que preencherão
os vazios formados entre as partículas do cimento. O metacaulim é reativo com o hidróxido
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de cálcio presente no concreto durante o processo de fabricação, e essa ação reativa
proporcionará reações químicas pozolânicas conferindo melhores propriedades ao concreto
[12]. Outro fator que dá ao Metacaulim o poder de acelerar a reação pozolânica é o fato dele
possuir um tamanho médio de 3μm, com quase 100% das partículas menores que 16μm,
proporcionando uma elevada superfície de contato [13].
O uso deste aditivo mineral ao concreto tem um aprimoramento em diversas características,
com uma particularidade na resistência à compressão, que apresenta um grande aumento nos
primeiros dias [14]. A utilização do metacaulim aprimora as propriedades do concreto quando
comparados com o concreto de referência, não apenas na questão da resistência mecânica,
mas também quanto a resistência a agentes agressores [15]. Assim, a sua utilização como uma
adição mineral, em substituição parcial do cimento em concretos e argamassas acarretará em
menor demanda de cimento, e consequentemente amenizará os impactos ambientais com
melhoramento de características essenciais do concreto.
O cimento comumente utilizado necessita de uma temperatura muito elevada para sua
produção (valores até 1450C), além de há a liberação de uma grande quantidade de CO2
para formar o clínquer por meio da descarbonatação dos materiais que compõem o cimento.
Já com a adição do metacaulim ocorrem processos que beneficiam o meio ambiente, pois a
decomposição do caulim para formar a metacaulinita origina baixas quantidades de CO2
ocorrendo em temperaturas mais amenas (entre 650C a 750C), além de não haver
descarbonatação durante a queima pois a matéria-prima é um alumino silicato. Desta forma,
um dos meios de atenuar o impacto ambiental ocasionado pela produção de cimento seria a
redução de sua utilização, substituindo-o por minerais, especialmente o metacaulim [16].
Em estudo que utilizou-se metacaulim como substituição de 10% da massa de cimento, houve
melhoria das propriedades do concreto em relação a outro concreto utilizado como
referência. Desta forma, os autores concluíram que o metacaulim comporta-se como um
material que pode ser utilizado aliado ao cimento ou até mesmo substituí-lo na confecção de
um concreto com melhor desempenho e com maior durabilidade [4].
As propriedades no estado fresco e endurecido de concretos, argamassas metacaulim
dependem do teor de adição em relação à massa de cimento, assim como da quantidade de
adequada de outros materiais, como aditivos [17].

2. Metodologia
2.1. Materiais
Foram utilizados como materiais o cimento Portland CP II Z-32R como aglomerante, água
potável proveniente da concessionária pública local, brita número 1 como agregado graúdo,
areia média natural como agregado miúdo, Metacaulim HP ULTRA como adição mineral,
utilizado na substituição de parte do cimento.
Foram propostos 5 traços a partir de um traço referência calculado por Barboza e Bastos [18],
que aos 28 dias deve apresentar uma resistência à compressão de 30MPa. Com o intuito de
tornar o traço mais aplicável em obras de pequeno porte, o aditivo hiperplastificante foi
retirado do traço. Traço 1 definido como traço referência sem a substituiçã, Traço 2
substituição de 10%, Traço 3 com substituição de 20% e Traço 4 com substituição de 25%,
escolhidos em proporções graduais para se conhecer o efeito da substituição do cimento por
metacaulim. As quantidades dos materiais em cada traço encontram-se na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Materiais utilizados nos traços (kg)
Componentes
Cimento CP II Z-32R
Água
Agregado graúdo
(brita)
Agregado miúdo (areia
natural)
Substituição mineral
(Metacaulim)

Traço TR - 0%
10,59
7,38

Traço T10 - 10%
9,531
7,38

Traço T20 -20%
8,472
7,38

Traço T25 -25%
7,64
7,38

30,745

30,745

30,745

30,745

30,585

30,585

30,585

30,585

-

1,059

2,118

2,647
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2.2. Equipamentos
Os aparelhos usados para a realização deste estudo foram todos do laboratório de materiais
do Centro Universitário de Ensino Superior – UNINOVAFAPI, dentre eles betoneira, balança,
estufa, além de baldes/recipientes, colher, moldes de corpos de prova e conjunto para teste
de consistência pelo abatimento do tronco de cone.

3. Procedimentos Práticos
Os procedimentos utilizados têm por base o estudo de Nunes [19]. Após a separação de todos
os materiais, os concretos foram produzidos e para cada tipo de concreto foi realizado o teste
de consistência pelo abatimento do tronco de cone (Slump Test), de acordo com o
estabelecido na NBR 67/1998 [20] e em seguida foram moldados os corpos de prova. Os
ensaios de resistência à compressão axial, de acordo com os procedimentos estabelecidos
pela NBR 5739/2007 [21], e de absorção de água por imersão do concreto endurecido
realizado, em concordância com a NBR 9778/2005 [22], foram realizados de acordo com as
datas previstas em cada norma regulamentadora.

3.1. Traço Referência (Traço TR)
Realizou-se a limpeza dos equipamentos utilizados e pesagem de todos os materiais utilizados
na confecção do traço, com auxílio de baldes e recipientes.
Para iniciar a mistura, colocaram-se todos os agregados (miúdo e graúdo) na betoneira,
ligando-a em seguida até que os materiais estivessem bem misturados. Posteriormente, com a
betoneira desligada, colocou-se cerca de 1/3 da água, religando a betoneira em seguida por 3
minutos. Após isso, desligou-se a betoneira e se adicionou o cimento e os 2/3 restantes da
água, religando novamente a betoneira por 3 minutos. Após esse período acrescentou-se a
água restante completando 3/3, ligando-se a betoneira onde misturou-se por mais 3 minutos.
Após a observação de uma mistura homogênea, seguiu-se com o teste de consistência pelo
abatimento do tronco de cone [20], onde foi possível obter uma melhor conclusão sobre a
consistência e trabalhabilidade do concreto produzido. E por fim, fez-se a moldagem em
corpos de prova (CP).

3.2. Traços com Substituiçãoo de Cimento por Metacaulim
Igualmente ao subtópico anterior, fez-se necessário a limpeza dos equipamentos, bem como
pesagem de todos os materiais utilizados.
Inicialmente, adicionaram-se todos os agregados (miúdo e graúdo) na betoneira, ligando-a em
seguida até que os materiais estivessem bem misturados. Posteriormente, com a betoneira
desligada, colocou-se cerca de 1/3 da água, religando a betoneira em seguida por 3 minutos.
Após isso, desligou-se a betoneira e acrescentou-se a quantidade de cimento desejada e 2/3
de água religando a betoneira em seguida por 3 minutos. Por fim, desligou-se a betoneira e
adicionou-se o Metacaulim específico para cada traço e os 3/3 restantes da água, misturandoos por 3 minutos.
Após observação de uma mistura homogênea, realizou-se o teste de consistência pelo
abatimento do tronco de cone [20], e foram moldados os CPs. A Figura 1 mostra os corpos de
prova com substituição de 25% nos moldes.
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Figura 1 – Corpos de prova moldados

4. Resultados e Discussões
4.1. Teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone (Slump Test)
O teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone fornece dados no qual foi possível
analisar a consistência do concreto em seu estado fresco por meio da medida de
assentamento (Figura 2).

Figura 2 – Teste de abatimento do tronco de cone

A Tabela 2 expõe os valores encontrados no ensaio.
Tabela 2 – Teste de abatimento do tronco de cone
Traço
TR
T10
T20
T25

Abatimento no centro (cm)
1,8
4,0
5,0
3,0

Os concretos com metacaulim possuem um abatimento de tronco maior quando comparado a
amostra de concreto sem metacaulim. Essa diferença na consistência do concreto deve-se à
substituiçãoo do cimento, provocando diferença na quantidade água absorvida pelo
aglometante. Porém não os resultados não demonstram um padrão em relação ao aumento do
teor de metacaulim e o slump test.
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4.2. Ensaio de Compressão Axial
Este teste descreve a compressão de 9 corpos de prova de cada traço, com dimensões de
15x30 cm e uso de uma prensa hidráulica universal nos diferentes dias de rompimento (7, 14 e
28 dias). Os resultados são apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Resultados do ensaio de compressão axial
Traço
TR
T10
T20
T25

Resistência (MPa)
7 dias
14 dias
28 dias
10,87
12,56
13,49
14,75
19,95
19,39
16,88
19,48
19,63
17,79
19,26
19,74

Observa-se que um ganho aos 7 dias o TR atinge 80,58% da resistência final dos 28 dias,
enquanto os traços T20 e T25 possuem 86,00% e 90,12% respectivamente. Aos 28 dias também
deve-se destacar um grande ganho de resistência dos traços com metacaulim em relação ao
traço referencia. Essa variação percentual encontra-se na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4 – Variação percentual da resistência em relação ao traço TR
Traço
TR
T10
T20
T25

Resistência aos 28 dias (MPa)
13,49
19,39
19,63
19,74

Variação (%)
43,51
45,51
46,33

4.3. Ensaio de Absorção de Água
Neste ensaio fez-se a secagem dos corpos de prova em estufa por 72 horas, com medições da
massa às 24, 48 e 72 horas, e verificou-se, de acordo com a NBR 9778/2005 [22], a absorção
total, índice de vazios e massa específica de amostra seca e saturada. Os resultados constam
na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados do ensaio de absorção
Ensaio
Idade do Ensaio
Secagem em estufa à 105±5°C (Kg)
24 h
Secagem em estufa à 105±5°C (Kg)
48 h
Secagem em estufa à 105±5°C (Kg)
72 h
Saturação em água à temperatura de (23±2)°C (Kg)
Massa do CP saturado, imerso em água (23±2)°C (Kg)
Absorção de água por imersão
Índice de vazios após saturação em água
Massa específica da amostra seca
Massa específica da amostra saturada

TR
11,685
11,670
11,666
12,262
7,461
5,11%
0,124
2,42
2,55

T10
11,813
11,803
11,800
12,314
7,073
4,36%
0,098
2,25
2,34

T20
12,173
12,152
12,145
12,475
6,912
2,72%
0,059
2,18
2,24

T25
12,265
12,262
12,258
12,566
6,900
2,51%
0,054
2,16
2,21

Os corpos de prova acrescidos de Metacaulim apresentaram um peso maior em relação ao
corpo de prova referência, tanto em amostra seca como em saturada. Já na amostra imersa,
os corpos de prova com adição do mineral mostraram-se leves, apresentando índices de vazio
menores e consequentemente absorveram uma menor quantidade de água. Em relação a
massa específica de amostra seca e saturada, os resultados apontam valores reduzidos para
corpos de prova com inclusão de Metacaulim quando comparados com corpo de prova
referência.

5. Conclusões
No teste de compressão axial observou-se que os traços com metacaulim obtiveram um ganho
crescente na resistência do concreto em comparação com o traço referência. Essa alta
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resistência já foi obtida nos primeiros dias de cura do concreto, tornando-o comparável a
concretos com o cimento Portland CP V ARI, que têm como peculiaridade atingir altas
resistências já nos primeiros dias após a moldagem. Desta forma, fica demonstrado um ganho
de resistência com a substituição devido o Metacaulim ser um material mais fino que o
cimento, e, consequentemente, preenche com mais facilidade os vazios existentes no
concreto e diminuindo a absorção e aumentando a resistência à compressão e durabilidade.
O aumento da resistência também pode ser explicada em virtude de um um possível melhor
empacotamento das partículas quando se realiza a substituição de parte do cimento por
metacaulim, dando origem a um maior arranjo da mistura com menor capilaridade, o que
ajuda na resistência mecânica.
Quanto ao teste de absorção, os corpos de prova com metacaulim apresentam um peso maior
tanto em amostra seca quanto saturada, pois o concreto fica menos poroso, mais denso, com
o metacaulim preenchendo os vazios. Já na amostra imersa, por ter menos vazios, os corpos
de prova se tornam leves quando se compara ao traço referência. Concretos com baixa
permeabilidade capilar são de extrema importância na construção civil, pois deixam os
concretos mais duráveis, combatendo os processos de deterioração, que tem ligação direta
com mecanismos de absorção em que os íons agressivos penetram com a água.
Portanto, este estudo indica que o metacaulim pode substituir em parte o cimento utilizado
na fabricação do concreto ao proporcionar melhores características físicas e mecânicas em
relação a um traço constituído apenas por cimento. Ressalta-se também a importância da
substituição em termos ambientais, já que a emissão de gás carbônico emitido na fabricação
do cimento é altíssima.
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Abstract
This paper presents a life cycle analysis study of building construction subsystems: ceramic block wall and drywall. This
analysis intends to contribute to the sustainable choice of the building construction subsystems. The Life Cycle Inventory
was based on the Ecoindicator99 and the IPCC 2013. The analysis was performed using the OpenLCA software version 1.5.0.
The analysis involved several stages of the construction processes with their sequential phases of production:
preconstruction, construction, maintenance, refurbishment, reuse, demolition, and disposal/recycling. The results identiﬁed a
higher amount of non-renewable resource consumption and wastage of materials for the ceramic block wall system. It was
also identiﬁed that the drywall system has a dispersed supply chain, with the use of imported materials. In addition to the
drywall materials transportation, by road, travel long distances and come from varied locations. Although the environmental
impact of waste caused by their transport is lower for drywall, because it is a lighter system, this system causes more than
twice the environmental impact than that generated by the wall of ceramic blocks.
Resumo
Este artigo apresenta um estudo de análise de ciclo de vida de subsistemas de vedação vertical: parede de bloco cerâmico e
drywall. Esta análise pretende contribuir na escolha sustentável de subsistemas de vedação na construção de edifícios. O
Inventário de Ciclo de Vida foi baseado no Ecoindicador99 e no IPCC 2013. A análise foi realizada com auxílio do software
OpenLCA versão 1.5.0. A análise envolveu várias etapas dos processos construtivos com as suas fases sequenciais de
produção: préconstrução, construção, manutenção, reformas, reaproveitamento, demolição e descarte/reciclagem. Os
resultados identiﬁcaram uma quantidade mais elevada de consumo de recursos não renováveis e desperdício de materiais
para o sistema de parede de bloco cerâmico. Identiﬁcou-se também, que o sistema drywall possui uma cadeia de
suprimentos dispersos, com o uso de materiais importados, além do transporte dos materiais, por meio rodoviário,
percorrem longas distâncias e locais variados. Embora, o impacto do transporte de resíduos seja menor para o drywall, por
se tratar de um sistema mais leve, esse sistema causa mais de duas vezes o impacto ambiental gerado pela parede de
blocos cerâmicos.
Keywords
Sustainability; Life cycle analysis; building construction subsystem; ceramic block wall; ceramic block wall
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Resumo
Este artigo apresenta um estudo de análise de ciclo de vida de subsistemas de vedação
vertical: parede de bloco cerâmico e drywall. Esta análise pretende contribuir na escolha
sustentável de subsistemas de vedação na construção de edifícios. O Inventário de Ciclo de
Vida foi baseado no Ecoindicador99 e no IPCC 2013. A análise foi realizada com auxílio do
software OpenLCA versão 1.5.0. A análise envolveu várias etapas dos processos construtivos
com as suas fases sequenciais de produção: préconstrução, construção, manutenção,
reformas, reaproveitamento, demolição e descarte/reciclagem. Os resultados identificaram
uma quantidade mais elevada de consumo de recursos não renováveis e desperdício de
materiais para o sistema de parede de bloco cerâmico. Identificou-se também, que o sistema
drywall possui uma cadeia de suprimentos dispersos, com o uso de materiais importados,
além do transporte dos materiais, por meio rodoviário, percorrem longas distâncias e locais
variados. Embora, o impacto do transporte de resíduos seja menor para o drywall, por se
tratar de um sistema mais leve, esse sistema causa mais de duas vezes o impacto ambiental
gerado pela parede de blocos cerâmicos.

Abstract
This paper presents a life cycle analysis study of building construction subsystems: ceramic
block wall and drywall. This analysis intends to contribute to the sustainable choice of the
building construction subsystems. The Life Cycle Inventory was based on the Ecoindicator99
and the IPCC 2013. The analysis was performed using the OpenLCA software version 1.5.0.
The analysis involved several stages of the construction processes with their sequential phases
of production: preconstruction, construction, maintenance, refurbishment, reuse, demolition,
and disposal/recycling. The results identified a higher amount of non-renewable resource
consumption and wastage of materials for the ceramic block wall system. It was also
identified that the drywall system has a dispersed supply chain, with the use of imported
materials. In addition to the drywall materials transportation, by road, travel long distances
and come from varied locations. Although the environmental impact of waste caused by their
transport is lower for drywall, because it is a lighter system, this system causes more than
twice the environmental impact than that generated by the wall of ceramic blocks.
Keywords: Sustainability, building construction subsystem, Life cycle analysis, ceramic block
wall, drywall

Introdução
A combinação de concreto armado moldado no local com o fechamento por tijolos e
argamassa é o sistema de construção predominante no Brasil, especialmente em edifícios de
habitação. Nestes, o subsistema de vedação vertical em paredes de alvenaria, se caracteriza
por ser um processo artesanal no qual é comum ocorrer erros de proporções na mistura de
materiais, paredes fora de prumo e problemas construtivos que aparecerão durante a fase de
ocupação dos edifícios. Estima-se que a produção de alvenarias produzem resíduos que
representam aproximadamente de 18% da argamassa e 21% dos tijolos cerâmicos [1]. No
sentido de reduzir resíduos na construção, bem como aumentar a produtividade da produção
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de subsistemas de vedação, o meio técnico tem recorrido às paredes secas constituídas de
painéis, conhecida por drywall.
Drywall é um sistema modular e leve que oferece execução rápida. Porém, requer mão-deobra qualificada para a instalação. Porém, as perdas de materiais durante a execução do
drywall são menores comparativamente à alvenaria em tijolos ou blocos cerâmicos. Estima-se
que as perdas durante a sua montagem representem apenas 5% do material necessário [2]. Os
materiais utilizados no método construtivo do Drywall são: aço galvanizado, gesso e lã
mineral. O sistema consiste na utilização de paredes de gesso, que são mais leves e de menor
espessura em relação às paredes de alvenaria cerâmica. São chapas industrialmente
fabricadas, mediante um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e
aditivos entre duas lâminas de cartão [3].
O consumo do drywall vem crescendo no Brasil, em especial no Estado de São Paulo, na região
Sudeste, onde tem maior consumo deste material. De cerca de 5000m 2 de painéis utilizados
semestralmente em 2004, em 2012 passou a ser da ordem de 20000m 2 [4]. Numa análise de
ciclo de vida realizado para o contexto do sudeste do Brasil, verificou-se que os impactos nos
recursos são predominantes em ambos os sistemas (alvenaria e drywall), seguidos pela saúde
humana e pela qualidade do ecossistema. E observou também que o sistema de alvenaria se
traduz em menos impactos do que o sistema drywall [5]
A ausência de tecnologia para reciclagem (no Brasil); bem como de parâmetros nacionais de
demanda deste material reciclado; por ser o gesso um resíduo contaminante, coloca este
sistema como potencialmente responsável por impactos ambientais. Em sendo assim, este
artigo objetiva analisar o ciclo de vida, através da ferramenta OpenLCA, do subsistema de
vedação drywall comparativamente a alvenaria de tijolos cerâmicos, considerando neste
estudo a região nordeste do Brasil, mais especificamente São Luís do Maranhão.

Metodologia
A metodologia da Análise de Ciclo de Vida (ACV) é regulamentada, no Brasil, pela NBR
14040:2001 (Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura) além da
ISO NBR 14044:2001 (Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e
orientações), ambas estabelecidas pela Organização Internacional de Normalização – ISO, e é
empregada para estudar e identificar impactos ao longo do ciclo de um sistema pesquisado.
Esta sequência de padrões propõe que os estudos de ACV contenham as quatro fases
apresentadas na Fig1.

Figura 1- Fases de ACV [ ABNT (2001)]
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Para desenvolver a sequencia de análise prevista na Fig.1, este trabalho utilizou o programa
OpenLCA 1.5.0, que consiste em um programa de código aberto (open source) e com recursos
que permitem realizar avaliações de ciclo de vida [6].
O inventário dos subsistemas de vedações verticais internas (parede de blocos cerâmicos e
drywall), aqui estudados, foi baseado nas informações técnicas obtidas junto aos fabricantes.
Os dados relacionados a todas as fases do ciclo de vida dos subsistemas foram obtidos em
literatura específica e compilado em tabelas de processo-entradas-saídas. Com base nas
localizações dos fornecedores potenciais, o transporte de materiais para o canteiro de obras
foi medido e modelado em fluxogramas de materiais.
Para a análise dos impactos ambientais gerados pelos sistemas de transporte, as distâncias
percorridas pelos materiais foram adotadas com base na mediana das distâncias entre
possíveis empresas extrativistas, de fabricação, de distribuição de materiais, construção e
aterro sanitário. O Inventário de Ciclo de Vida foi baseado no Ecoindicador99 e no IPCC 2013.
Estes indicadores foram obtidos no banco de dados EcoInvent. Com estes indicadores foi
possivel comparar os impactos relativos à qualidade do ecossistema, à saúde humana e aos
recursos naturais dos dois subsistemas construtivos estudados.
A unidade funcional de cálculo adotada foi o m2 de paredes internas em alvenaria e pelo
sistema drywall. Os cálculos foram realizados para uma área de construção compreendendo
100m2 de vedação vertical. Definido as limitações dos sistemas, foram elaborados os
diagramas de fluxos, o inventário do ciclo de vida, as modelagens dos processos e a avaliação
dos impactos ambientais.
Para utilização do banco de dados “EcoInvent” foram computados para os 100 m2 de
construção, o consumo em massa de materiais. A tabela 1, apresenta o consumo, tendo por
base a área total de paredes, de tijolos cerâmicos (9x14x19cm) e de argamassas (chapisco,
emboço e reboco) produzidas no canteiro de obra. O peso total, somando todos os materiais
utilizados para fechar 100m² de paredes internas em alvenaria é de 16.430kg.
Tabela 1- Material utilizado
Materiais
Areia fina
Areia média seca
Areia úmida
Cimento
Cal
Tijolo Cerâmico

Consumo (Kg)
2400
3760
1526
1374
228
7142

A tabela 2 apresenta o consumo em paredes drywall. O somatório do peso total dos insumos
gastos no sistema drywall atingiu 6.017,91 kg de materiais. Se comparados com os 16.430kg
de alvenaria, uma parede de drywall é 63% mais leve do que uma parede de alvenaria.
Tabela 2 – Estimativa do consumo de materiais para paredes de drywall.
MATERIAIS

QUANT. ESTIMADA
(100m²)

UND

PESO
kg/m

PESO TOTAL
(Kg)

DUPLA FACE
( x2)

PLACA STANDARD
175,38
m²
8,50
1.490,00
(1,2m x 2,4m)
FITAS
280,02
m
MASSA
94,00
kg
0,83
78,02
AÇO MONTANTES M70 e M48
221,43
m
0,70
155,01
AÇO GUIA R48 e R70
77,66
m
0,79
61,36
PARAFUSOS (TA, TB, LA, LB)
3126,89
peça
LÃ DE VIDRO (EM ROLO)
75,00
m³
17,75
1.331,25
(0,61x10,80x0,0635) [LxCxE]m
Nota: Devido a parede ser dupla-face, é necessário dobrar o quantitativo das placas standard, fitas,
lã de vidro.

2.980,00
156,04
155,01
61,36
2.662,50
massa e da
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A análise envolveu várias etapas dos processos construtivos dos processos com as suas fases
sequenciais
de
produção
(préconstrução,
construção,
manutenção/reformas/reaproveitamento, demolição e descarte/reciclagem (fim de vida).

Resultados e Discussão
Análise de impactos de transportes
A análise dos fluxos de materiais estima a distância percorrida das minas extrativas no país
para possíveis fornecedores de materiais de construção, levando em conta um cenário
logístico otimista na utilização de recursos. O fluxograma do sistema de alvenaria (Figura 2)
mostra que as entradas de areia e tijolo são transportados por caminhão desde o
processamento e produção até ao local da construção, bem como o transporte de resíduos do
canteiro de obras para aterro ou reciclagem. O transporte por rodovias gera impactos na rede
rodoviária através da circulação de caminhões, ruídos e emissões de poeira proveniente do
desgaste do asfalto. Se reciclado, esses materiais podem servir como agregados para
construção, sobretudo para pavimentação. No entanto, no Brasil apenas 1% dos entulhos são
reciclados, 50% dos resíduos sólidos produzidos são oriundos da construção civil e destes, 70%
vem de pequenas construções. Estes resíduos vão para aterros e para terrenos baldios [7].

Figura 2- Fluxo percorrido pelo sistema de alvenaria

Durante a pré-construção do sistema de alvenaria, há alta extração de minerais nãorenováveis (argila e calcário) além do que a produção de tijolos cerâmicos pode gerar
emissões de partículas, poeira e gases [8]. Nessa fase de pré-construção (extração,
transformação e produção de produtos primários), ocorrem grandes desperdícios de
materiais, sobretudo por meios de transporte inadequados.
Na etapa de construção de alvenaria com padrão médio/baixo, as argamassas tendem a ser
produzidas no próprio local, sem controle, o que pode resultar em erros construtivos,
alteração e substituição de materiais, gerando grandes quantidades de perdas.
O fluxograma de um sistema de drywall (Fig. 3) mostra que o papel cartão é importado. Esse
material chega pelo porto de Aratu-Candeias em navios e são transportados por caminhão
para a fabricação de drywall a 90km de distância no município de Feira de Santana, também
na Bahia. O gesso é extraído e processado no polo de estuque de Araripe, em Pernambuco e
viaja uma distância razoável para a fábrica de drywall. Entre os outros insumos, apenas o aço
é reciclado.
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Figura 3- Fluxo percorrido pelo sistema de Drywall

Por outro lado, a extração, processamento e produção de materiais para alvenaria de tijolos
cerâmicos tendem a ser localizados regionalmente e percorrer caminhos curtos. Assim, o
levantamento mostrou grandes discrepâncias entre as distâncias percorridas pelos diferentes
materiais de drywall. Estes dados são a base para o estudo de Avaliação do Impacto do Ciclo
de Vida – LCIA, para o transporte de materiais.
Considerando a quantidade de materiais necessários para a composição e demolição de
resíduos gerados a partir dos materiais, resíduos de paredes de drywall viaja 3.358 km
enquanto a alvenaria viaja apenas 1.120,9 km.
Durante a pré-construção de sistemas de drywall, a cadeia de suprimentos para os produtos
do drywall percorrem distâncias razoáveis desde a extração da gipsita em Araripe,
Pernambuco considerando também a importação do papel cartão proveniente do exterior por
via marítima e rodoviária. Consequentemente, combustível fóssil é queimado, liberando CO 2
para a atmosfera, contribuindo para as alterações climáticas. A utilização de matériasprimas, por meio da extração dos recursos naturais para a produção de painéis de gesso para
placas de drywall sem qualquer inserção de material reciclado contribui para o esgotamento
destes recursos.
Na fase de construção do drywall, a montagem é rápida e limpa gerando baixa quantidade de
resíduos. No entanto, este sistema exige planejamento e mão de obra especializada para
futuras modificações.
No final da vida dos materiais, seguindo o atual cenário brasileiro, os resíduos de demolição
de drywall são misturados com outros RCD e despejados em aterros não preparados. O resíduo
de drywall contém materiais tóxicos que podem resultar em poluição do ar (por poeira e
Sulfeto de Hidrogênio-H2S, que é formado e liberado para o ar), poluição de rios e águas
subterrâneas (por lixiviação) e contaminação do solo. Em contrapartida, o aço é reciclado
quase inteiramente, reintroduzindo o material da sucata no processo de fabricação de
produtos novos [9].
As figuras 4, 5 e 6 apresentam os resultados obtidos pelo OpenLCA para cada dos meios de
transportes utilizados. A primeira linha refere-se à um caminhão de 16 toneladas de
capacidade utilizado comumente na região para os materiais de alvenaria. A segunda linha
refere-se ao transporte do drywall, optou-se por um caminhão mais moderno, maior (32
toneladas) de melhor desempenho que por exigir um cuidado maior no manejo das placas de
gesso acartonado, possui maior capacidade de acomodar o material.
Pode-se observar, na figura 4, a quantidade de dióxido de carbono fóssil emitido no ar,
correspondente a cada tonelada x quilometro transportado. Em vermelho estão os valores
relacionados ao transporte de alvenaria, material mais pesado, implica uma quantidade maior
de CO2 emitida. Essa quantidade corresponde a uma contribuição do meio de transporte para
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esta categoria de impacto de 65,76% das emissões da opção carga de 16 t e 34,24% para a
opção carga 32 t.

Figura 4- Emissão de dióxido de carbono

A figura 5 mostra que a diferença entre quantidade de gás metano (CH4) emitida por tonelada
x quilometro diminui entre os processos. Nestas condições de emissões fica claro que a opção
de carga tem uma influência obvia e esperada. Na realidade, as soluções que poderiam ser
apontadas para a redução das emissões tanto de CO2 como de CH4 são a melhoria da
qualidade dos combustíveis; o aumento do biodiesel na composição do diesel; a melhoria
tecnológica e a renovação das frotas; a implementação de um sistema de transportes
integrados e menos focados no setor rodoviário; e investimentos na estrutura de circulação do
trânsito, entre outros.

Figura 5- Emissão de gás metano

O impacto do tipo de transporte nas mudanças climáticas – GWP (Global Warming Potential),
para 100 anos, apresentado na figura 6, indica que o transporte para o sistema de alvenaria,
emite uma quantidade maior de CO2 por tonelada x quilometro .As contribuições diretas dos
meios de transporte para esta categoria de impacto é de 67,14% na opção 16t e 32,86% na
opção 32t.
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Figura 6- Potencial de aquecimento global

Os impactos relacionados ao transporte dos materiais utilizados nos sistemas drywall e de
alvenaria foi obtido pela soma dos impactos dos materiais relacionados desde a extração, até
comércio, canteiro de obras e aterro. Em cada fase, apresentada na tabela 4, foi levado em
conta peso de cada material multiplicado pelo coeficiente de transporte atribuído pelo
IPCC2013, vezes a distância percorrida para o mercado consumidor.
Tabela 4- Mudanças Climáticas
Mudanças Climáticas IPCC 2013(kg CO2-Eq)
Até o canteiro de
Até o comércio
Até o aterro
obras
Areia
9,18
36,71
Cal
24,50
0,27
Cimento
4,92
1,64
Tijolo
59,71
8,53
Materiais para Alvenaria
98,31
47,15
Resíduos da alvenaria
21,89
Papel cartão
0,56
Gesso
168,96
Aço
28,79
Drywall
277,46
Material do Drywall
457,77
11,78
Resíduos do Drywall
Materiais dos sistemas

Total
45,89
24,77
6,56
68,24
145,46
21,89

469,55
6,13

Observando os resultados obtidos na tabela 4, pode-se concluir que por trafegar distâncias
menores, a emissão de CO2 no transporte dos materiais do sistema de alvenaria, é menor
apesar do frete ser feito por veículos mais antigos, menores e mais poluentes. Nota-se
também que a emissão de CO2 dentro de cada sistema é diretamente proporcional as
distancias e o peso do material transportado. Comparando os materiais de um método
construtivo pelo outro, observa-se que mesmo sendo mais leve, o Drywall emite mais CO 2,
devido a longa distância entre a fábrica em Feira de Santana-BA até o canteiro de obras em
São Luis-MA.
A tabela 4 indica que quantidade de resíduos do drywall é menor do que a quantidade de
resíduos do sistema de alvenaria.
Os resultados totais são de 167,35 kgCO2-Eq para 100 m2 de alvenaria (materiais e residuos) e
475,68 kgCO2-Eq para 100 m2 de drywall, que representa 1,6 kgCO2-Eq por m2 de alvenaria
construída e 4,7 kgCO2-Eq por m2 de drywall construído.
O transporte entre a extração de recursos naturais, a fabricação e o comércio tem maior
relevância do que o transporte para o canteiro de obras, por naturalmente percorrer
distâncias maiores e de diferentes tipos de frete, a discrepância do drywall é mais acentuada
devido ao transporte ser interestadual, enquanto o transporte do material de alvenaria é
regional. Ambos os sistemas seguiram o mesmo, decresceram a emissão de CO 2 para as
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próximas etapas (mercado e descarte). O transporte do Drywall do comércio para a
construção é feito em um único frete, transportando todos os materiais juntos, enquanto o de
alvenaria, cada material é vem de um lugar diferente, sendo necessários vários fretes. Na
etapa final, do descarte, o sistema de Drywall a vantagem de produzir um menor volume de
detritos do que a alvenaria, além da possibilidade de reciclagem de determinados
componentes, como o aço e a cal.
A figura 7 apresenta o impacto dos materiais, individualmente, nas alterações climáticas para
a alvenaria, enquanto que a figura 8 apresenta os mesmos dados para drywall.

Figura 7- Impactos dos materiais de alvenaria

Figura 8- Impactos dos materiais do drywall

Entre os materiais de alvenaria, o tijolo tem o maior impacto, com 68,24kgCO 2-Eq, que
corresponde a 41% do impacto gerado, seguido de areia com 45,89kgCO2-Eq (27%), cal com
24,77kgCO2-Eq (15%), cimento com 6,56 kgCO2-Eq (4%) e os resíduos com 21,89 kgCO2-Eq
(13%). Para os componentes do drywall, a placa de Drywall pronta gera 277,46kgCO 2-Eq, que
corresponde a 58% do impacto gerado, seguido do gesso com 168,96kg de CO2-Eq (35%), aço
com 28,79kgCO2-Eq (6%), papel cartão gerando o menor valor com 0,56 kgCO 2-Eq (0,1%) e
resíduos com 6,13 kgCO2-Eq (1%).
Mesmo sem levar em consideração os cálculos dos impactos relativos ao transporte da lã
mineral no ciclo de vida do drywall, esse sistema ainda causa mais de duas vezes o impacto
gerado pela alvenaria, uma vez que a maior parte do transporte em gesso envolve longas
distâncias até o consumidor final. O impacto do transporte de resíduos é menor em drywall,
por se tratar de um sistema mais leve que a alvenaria, que produz três vezes mais o volume
de detritos em relação ao drywall.
Portanto, os resultados da Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (LCIA) mostram as
discrepâncias nas emissões de kgCO2-EQ dos materiais componentes do drywall em relação à
alvenaria, comprovando a análise qualitativa do inventário (LCI) que identificou esta
fragilidade nos sistemas drywall no cenário brasileiro. Além disso, o transporte de material
não causa apenas a emissão de gases contaminantes do ar, gera ruído e poeira, além de exigir
periodicamente a manutenção de rodovias.
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Conclusão
Com a análise de ciclo de vida de subssistemas de vedação vertical, alvenaria cerâmica e
sistema de drywall, foi possivel identificar para o sistema de alvenaria uma quantidade mais
elevada de consumo de recursos não renováveis (como argila e calcário) e desperdício de
materiais (devido à falta de um controle rígido), durante a produção de materiais, motivada,
em geral, por baixa qualidade da mão de obra, construção e durante a fase de demolição. Por
outro lado, identificou-se que o sistema de drywall possui uma cadeia de suprimentos
dispersos, ocorrendo uma grande queima de combustíveis (diesel), somado a isso o uso de
materiais importados além do transporte do material percorrerem, por meio rodoviário,
longas distâncias e locais variados. Além do que, a impossibilidade atual de reciclagem de
placas de gesso acartonado, aumenta a extração de recursos naturais e de resíduos.
Em termos de produtividade o método construtivo drywall se sobressai por ser executado de
forma rápida e limpa, com baixa quantidade de resíduos durante a fase construção e na
manutenção. No entanto, considerando a aplicação dos métodos aqui estudados na região de
São Luis do Maranhão, o método construtivo drywall é responsável em cerca de 2,8 vezes mais
de emissões de CO2, quando se compara com a alvenaria. A redução do impacto ambiental ao
longo do ciclo de vida do drywall passa pela necessidade de ajustamento da cadeia de
suprimentos relacionados aos seus aspectos geográficos e culturais, especialmente em termos
de transporte dos materiais. A melhoria das fraquezas no ciclo de vida de ambos pode reduzir
a carga ambiental e, portanto, promover a sustentabilidade.
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Abstract
Currently, the reduction of the environmental impact is one of the main objectives of the construction sector, leading to the
development of eco-eﬃcient materials and potentiating the application of nanotechnology to improve some properties of
renders, thus extending their ﬁeld of application. The present study, carried out within a national P2020 research project
named “Parede eﬁciente plus” (Eﬃcient plus wall), aims to develop thermal renders based on silica aerogel, with improved
thermal and mechanical characteristics, allowing their application on new buildings, or on the rehabilitation of existing
buildings, to improve their energy eﬃciency. Thus, this study includes an experimental program on small test specimens
and models, and an environmental and economic life cycle assessment (LCA / LCC) of the application of these innovative
rendering solutions in buildings. The present paper presents the initial ﬁndings related to the inclusion of silica aerogel in a
commercially available industrial thermal mortar and the ﬁrst results obtained in terms of mechanical and thermal
characteristics, as well as the research results reached in terms of LCA and LCC of concurrent renders. The obtained results,
here presented, show the potential of the development of new thermal renders with enhanced performance.
Keywords
Compressive strength; Life Cycle Assessment; Thermal conductivity; Thermal render; Thermal render
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Desenvolvimento de argamassas térmicas superisolantes: estudos preliminares
1. Introdução
A importância do conforto, eficiência energética e durabilidade, bem como a obrigatoriedade
de minimizar os impactes da construção [1]–[3], impulsionam o desenvolvimento de produtos
inovadores e sustentáveis. Para além dessas imposições existe, em Portugal, a necessidade de
respeitar cada vez menores coeficientes de transmissão térmica na envolvente dos edifícios
[4], levando à utilização de maiores espessuras de materiais isolantes.
Por sua vez, as argamassas térmicas (λ ≤ 0,2 W/m.K [5]) apresentam no mercado valores de
condutibilidade térmica próximos de 0,055 W/m.K [6]. De facto, a introdução de novos
agregados isolantes, adjuvantes e adições têm melhorado o seu desempenho em serviço [7],
[8], permitindo reduzir as espessuras das argamassas para igual resistência térmica e minimizar
a sua degradação (ex.: desempenho à acção da água) [9], [10]. Este desenvolvimento potenciou
a sua aplicação em revestimentos de paredes, quer como alternativa aos ETICS (Sistemas
compósitos de isolamento térmico pelo exterior – com fortes condicionalismos em edifícios
antigos ou em suportes irregulares [11]), quer integrando a camada fina desses sistemas.
A nanotecnologia aplicada às argamassas térmicas poderá contribuir determinantemente para
a minimização dos consumos energéticos [12], [13]. Neste contexto, a introdução de aerogéis
de sílica justifica-se pelas suas propriedades [14], [15]: porosos e leves [16], sendo constituídos
maioritariamente por ar [17]. Assim, os aerogéis estão entre os materiais mais isolantes
termicamente (λ = 0,015 W/m.K) [18], podendo ser uma alternativa aos isolantes mais correntes
(poliestireno expandido moldado e extrudido) devido ao seu elevado desempenho térmico,
maior independência do petróleo, melhor comportamento ao fogo e custos cada vez mais
competitivos [19]. A incorporação de aerogéis em argamassas de revestimento, só
recentemente tem sido estudada [12], [13], [20], [21], obtendo-se desempenhos térmicos
interessantes (λ = 0,026 W/m.K) mas sem referências quanto às restantes características (ex.:
mecânicas), ou cumprimento com a EN998-1 [5], que permitam uma adequada avaliação das
soluções estudadas. Também a informação sobre o seu impacte ambiental é escassa [22].
Recentemente, no âmbito de um projecto Nacional financiado pela FCT (NANORENDER) [23], a
utilização de aerogéis de sílica, sintetizados para agregados, resultou em argamassas
cimentícias com massas volúmicas e condutibilidades térmicas (λ = 0,09 W/m.K) baixas e boa
resistência mecânica (≥0,4 MPa) [11], [24]. Estes resultados mostraram que os aerogéis
apresentam potencial de aplicação em sistemas de isolamento de elevado desempenho. A
introdução de um aerogel subcrítico (síntese com secagem à pressão atmosférica) resulta em
benefícios no seu processamento, sustentabilidade, isolamento térmico e custos [25].
Assim, verifica-se que para obter condutibilidades térmicas baixas em argamassas (λ ≤ 0,04
W/m.K), as resistências mecânicas são geralmente baixas (≤ 0,1MPa) [26]. Por outro lado,
ambientalmente, devido às emissões de CO2, interessa reduzir o seu teor de cimento, afectando
negativamente a sua resistência mecânica. Como tal, compreende-se a relevância do projecto
P2020 - “Parede eficiente plus” no desenvolvimento de soluções de argamassas térmicas superisolantes e sua optimização térmica, mecânica e sustentável, apresentando-se, neste trabalho,
os estudos preliminares efectuados com o objectivo de estabelecer a base de partida para os
trabalhos de desenvolvimento futuros destas argamassas.

2. Inclusão de aerogel de sílica em argamassas industriais
A primeira fase de desenvolvimento da argamassa isolante compreendeu a adição de aerogel
de sílica comercial supercrítico a uma argamassa térmica industrial, já disponível no mercado.
Com efeito, partiu-se do pressuposto que esta argamassa poderia servir de matriz estável,
capaz de incorporar e distribuir os monólitos de aerogel. Actualmente, encontram-se em estudo
novas formulações de base de argamassas térmicas, incorporando aerogel e outras cargas leves,
com o intuito de melhorar e optimizar o seu desempenho.
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Numa primeira fase, foram produzidas 12 argamassas térmicas, tendo 6 delas como base da
mistura uma argamassa industrial composta por agregados leves de EPS (A EPS) e as restantes 6
uma outra argamassa industrial constituída por agregados leves de perlite (A perlite). A estas
argamassas foi adicionado aerogel de sílica, em diferentes quantidades, uma vez que a sua
adição, nas diferentes bases, resultava em diferentes trabalhabilidades, o que permitiu o
estudo da sua influência ao nível do desempenho térmico e mecânico, analisando-se, assim, a
quantidade óptima que conferiria as melhores características à argamassa. Para cada uma das
argamassas industriais, foi produzida uma amostra de referência, ou seja, com 0% de aerogel,
e cinco amostras, com aerogel, com 25, 56, 119, 133 e 181% da massa total da argamassa
industrial, tal como indicado nas Tabelas 1 e 2. A quantidade de água utilizada foi determinada
durante a produção, função da trabalhabilidade e capacidade de aglutinação dos componentes.
Tabela 1 - Quantidades utilizadas na produção das argamassas com agregados EPS.
Designação
𝟎

𝐀
𝐀𝟐𝟓
𝐀𝟓𝟔
𝐀𝟏𝟏𝟗
𝐀𝟏𝟑𝟑
𝐀𝟏𝟖𝟏

Aerogel/𝐀𝐄𝐩𝐬
0
0,25
0,56
1,19
1,33
1,81

𝐀𝐄𝐩𝐬 [g]

Aerogel [g]

Total [g]

H₂O [g]

H₂O/Pó

100,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

0,00
10,00
22,50
47,50
53,00
72,50

100,00
50,00
62,50
87,50
93,00
112,50

120,00
80,00
80,00
110,00
140,00
225,00

1,20
1,60
1,28
1,26
1,51
2,00

Tabela 2 - Quantidades utilizadas na produção das argamassas com agregados de perlite.
Designação
𝟎

𝐒
𝐒𝟐𝟓
𝐒𝟓𝟔
𝐒𝟏𝟏𝟗
𝐒𝟏𝟑𝟑
𝐒𝟏𝟖𝟏

2.1.

Aerogel/𝐀𝐏𝐞𝐫𝐥𝐢𝐭𝐞
0
0,25
0,56
1,19
1,33
1,81

𝐀𝐏𝐞𝐫𝐥𝐢𝐭𝐞 [g]

Aerogel [g]

Total [g]

H₂O [g]

H₂O/Pó

70,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

0,00
12,50
28,00
59,50
66,50
90,50

70,00
62,50
78,00
109,50
116,50
140,50

105,00
83,00
98,00
150,00
165,90
198,00

1,50
1,33
1,26
1,37
1,42
1,41

Condutibilidade térmica das argamassas

Os resultados de condutibilidade térmica obtidos para as diferentes amostras encontram-se
apresentados na Tabela 3. Os valores indicados são resultantes de medições efectuadas com
um método transiente através de sonda de contacto, a qual apresentava uma gama de medição
entre 0,04 e 0,3 W/m.K, isto é, valores próximos de 0,04 W/m.K, pelo que poderiam não ser
realistas para as condutibilidades baixas destas argamassas térmicas. Por esta razão, para
argamassas contendo maior percentagem de aerogel e para valores próximos ou inferiores à
gama da sonda de contacto, mediram-se novas amostras com uma outra sonda, de agulha, a
qual apresenta uma gama coerente com os resultados esperados (0,015-0,05 W/m.K). Os valores
da condutibilidade térmica para estas argamassas encontram-se expressos na Tabela 4.
Considerando as medições efectuadas, observou-se que os valores das amostras de referência
das AEPS e Aperlite eram, respectivamente, 0,0542 e 0,0547 W/m.K, valores bastante semelhantes.
Com a adição de aerogel na mistura, nomeadamente com percentagens na ordem de 180% de
aerogel, atingiram-se valores significativamente baixos, inferiores a 0,035 W/m.K (como valorreferência de uma placa de EPS). Os valores de condutibilidade térmica correspondentes à
percentagem de aerogel referida foram de 0,0288 W/m.K para as argamassas à base de EPS e
de 0,0264 W/m.K para as de base de agregado leve de perlite, significando uma descida de 47%
e 52%, respectivamente, relativamente às amostras de referência. Para argamassas com
quantidade de aerogel igual ou inferior a 56% (primeiras três amostras), as A EPS apresentaram
melhores propriedades térmicas. Para as amostras com maior quantidade de aerogel, a
tendência inverteu-se e as Aperlite obtiveram valores inferiores, com uma diferença de 8%.
No estado seco (secagem em estufa a 60 °C com critério de paragem correspondente a uma
massa volúmica constante para duas medições consecutivas), verificou-se uma perda de
humidade acentuada, com influência directa na massa volúmica aparente dos provetes. Como
consequência, dado estarem proporcionalmente relacionadas, também se verificou uma
descida considerável no que diz respeito à condutibilidade térmica, descida essa que, em geral,
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se situou entre 6 e 20%. Somente os provetes S0, S25 e S56 tiveram uma variação residual,
variação essa que pode ser explicada pelo facto de os provetes indicados terem sido testados
aos 120 dias, isto é, com maior tempo de cura. Os resultados da condutibilidade térmica para
as amostras no estado endurecido seco encontram-se indicados nas Tabelas 5 e 6.
Tabela 3 - Resultados da condutibilidade térmica no estado endurecido para a sonda de contacto.
Aerogel/𝐀𝐈𝐧𝐝 Designação λ [W/m.K] Δ [%] Designação λ [W/m.K] Δ [%] δ [%]
0,00
A0
0,0542
0%
S0
0,0547
0%
1%
0,25
0,0452
17%
0,0484
12%
7%
A25
S25
0,56
0,0430
21%
0,0465
15%
8%
A56
S56
1,19
A119
0,0375
31%
S119
0,0414
24%
10%
1,33
A133
0,0428
21%
S133
0,0416
24%
-3%
181
1,81
A
0,0411
24%
S181
0,0411
25%
0%
Legenda: AInd - argamassa industrial em pó; λ - coeficiente de condutibilidade térmica; Δ - decréscimo em relação à
amostra de referência; δ - relação entre as argamassas industriais AEPS e APerlite para cada % diferente de aerogel
Tabela 4 - Resultados da condutibilidade térmica no estado endurecido para a sonda de agulha.
Aerogel/𝐀𝐈𝐧𝐝 Designação λ [W/m.K] Δ [%] Designação λ [W/m.K] Δ [%] δ [%]
1,19
A119
0,0343
37%
S119
0,0307
44%
-10%
133
1,33
0,0346
36%
A
S133
1,81
0,0288
47%
0,0264
52%
-8%
A181
S181
Legenda: AInd - argamassa industrial em pó; λ - coeficiente de condutibilidade térmica; Δ - decréscimo em relação à
amostra de referência; δ - relação entre as argamassas industriais AEPS e APerlite para cada % diferente de aerogel.
Tabela 5 - Resultados da condutibilidade térmica no estado endurecido seco para a sonda de contacto.
Aerogel/𝐀𝑰𝒏𝒅 Designação λ [W/m.K] Δ [%] Designação λ [W/m.K] Δ [%] δ [%]
0,00
0,0507
6%
0,0540
1%
6%
A0
S0
0,25
0,0425
22%
0,0478
13%
12%
A25
S25
0,56
0,0405
25%
0,0460
16%
14%
A56
S56
1,19
0,0361
33%
0,0416
24%
15%
A119
S119
1,33
A133
0,0414
24%
S133
0,0415
24%
0%
1,81
0,0405
25%
0,0409
25%
1%
A181
S181
Legenda: AInd - argamassa industrial em pó; λ - coeficiente de condutibilidade térmica; Δ - decréscimo em relação à
amostra de referência; δ - relação entre as argamassas industriais AEPS e APerlite para cada % diferente de aerogel.
Tabela 6 - Resultados da condutibilidade térmica no estado endurecido seco para a sonda de agulha.
Aerogel/𝐀𝐈𝐧𝐝 Designação λ [W/m.K] Δ [%] Designação λ [W/m.K] Δ [%] δ [%]
1,19
0,0272
50%
0,0266
51%
-2%
A119
S119
1,33
0,0274
49%
A133
S133
1,81
0,0256
53%
0,0226
59%
-12%
A181
S181
Legenda: AInd - argamassa industrial em pó; λ - coeficiente de condutibilidade térmica; Δ - decréscimo em relação à
amostra de referência; δ - relação entre as argamassas industriais AEPS e APerlite para cada % diferente de aerogel.

De modo a validar as medições efectuadas pela sonda de agulha, utilizou-se ainda um outro
método estacionário (o Hot-Plate) para a obtenção do coeficiente de condutibilidade térmica.
Ensaiaram-se duas argamassas distintas, ambas de base AEPS (as argamassas de base Aperlite não
foram ensaiadas, devido à sua desagregação no momento da desmoldagem), pelos dois
métodos, com os resultados indicados na Tabela 7. Assim, em ambos os métodos os resultados
são bastante similares, podendo considerar-se como fiáveis os valores obtidos anteriormente
pelo método transiente com a sonda de agulha.
Tabela 7 - Comparação dos resultados da condutibilidade térmica pela sonda de agulha e Hot-Plate.
Sonda de agulha
Hot-Plate
Δ [%] Designação
Δ [%]
Aerogel/𝐀𝐄𝐏𝐒 Designação
λ [W/m.K]
λ [W/m.K]
1,00
A100
0,0230
55%
A100
0,0235
55%
1,33
0,0251
53%
0,0239
54%
A133
A133
Legenda: λ - coeficiente de condutibilidade térmica; Δ - decréscimo em relação à amostra de referência.

Verifica-se que o valor da amostra de referência, A0 (0,0507 W/m.K), se aproximou do valor
apresentado pela ficha técnica do produto, isto é, 0,0420 W/m.K. Contudo, esta aproximação
tem um erro associado de 17%, ainda assim ligeiramente superior ao previsto. Esta discrepância
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de valores pode relacionar-se com divergências no processo de produção, como o tempo de
mistura e modo de compactação da argamassa nos moldes utilizados, ou mesmo o método de
ensaio escolhido. Em relação à S0 (0,0540 W/m.K), não existem dados de comparação, uma vez
que é uma argamassa ainda com composição em desenvolvimento.
Os valores mínimos alcançados para percentagens máximas de aerogel foram 0,0256 W/m.K
para a A181 e 0,0226 W/m.K para a S181, o que demonstra um resultado favorável relativamente
a este trabalho experimental. Os resultados obtidos aproximam-se de produtos já
comercializados [27], que apresentam uma condutibilidade térmica de 0,028 W/m.K. Outras
argamassas referidas por Stahl et al. [12] e Archard et al. [26] atingiram valores da mesma
ordem de grandeza, 0,025 W/m.K e 0,0268 W/m.K, respectivamente.
Note-se, ainda, que amostras com uma relação aerogel/argamassa industrial superior a 1,0,
isto é, misturas superiores a 50/50 atingiram valores de condutibilidade térmica inferiores a
0,035 W/m.K para ambas as argamassas industriais.
Os resultados anteriores estão resumidos na Figura 1, onde é mais clara a tendência dos valores
de condutibilidade térmica com a adição de aerogel à mistura.
Relativamente às amostras ensaiadas com a sonda de contacto, verifica-se uma tendência
decrescente da condutibilidade térmica com o aumento da percentagem de aerogel nas
argamassas, aproximando-se do limite inferior da sonda, assinalado por uma linha horizontal
em 0,04 W/m.K. Todos os valores em torno deste limite, nomeadamente as últimas três
amostras de cada argamassa industrial, são considerados desprezáveis e em sua substituição
indicam-se os valores obtidos pela sonda de agulha.

0,0650

Argamassa EPS - Sonda de contacto

Argamassa perlite - Sonda de contacto

Argamassa EPS - Sonda de agulha

Argamass perlite - Sonda de agulha

λ [W/m.K]

0,0550
0,0450
0,0350
0,0256
0,0226

0,0250
0,0150
0,00

0,50

1,00
Aerogel/argamassa industrial

1,50

2,00

Figura 1 - Variação da condutibilidade térmica (λ) com o aumento da % de aerogel no estado endurecido seco.

De um modo geral, observou-se, como referido, uma tendência decrescente, chegando a atingir
uma redução de 53 e 59% do valor de referência, para a AEPS e Aperlite, respectivamente. Apesar
de nas primeiras amostras a AEPS ter melhores resultados, para quantidades de aerogel mais
elevadas as argamassas de Aperlite chegam a atingir menos 12% quando comparadas com as
argamassas de AEPS.
2.2.

Resistência à compressão das argamassas

Os resultados obtidos para a resistência à compressão, para cada uma das argamassas térmicas,
estão expressas, em MPa, na Tabela 8.
Tabela 8 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão.
Aerogel/𝐀𝐈𝐧𝐝 Designação 𝒇𝒄 [MPa] Δ [%] Designação 𝒇𝒄 [MPa] Δ [%] δ [%]
0,00
A0
0,31
0%
S0
0,09
0%
-69%
0,25
0,20
-35%
0,09
0%
-53%
A25
S25
0,56
0,12
-61%
0,06
-40%
-53%
A56
S56
1,19
0,05
-84%
0,01
-87%
-75%
A119
S119
1,33
A133
0,09
-69%
S133
0,03
-67%
-67%
1,81
0,05
-84%
0,04
-60%
-25%
A181
S181
Legenda: AInd - argamassa industrial em pó; 𝒇𝒄 - resistência à compressão; Δ - variação em relação à amostra de
referência; δ - relação entre as argamassas industriais AEPS e APerlite para cada % diferente de aerogel.
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fc [MPa]

Verifica-se que nos ensaios realizados se obteve uma resistência à compressão inferior a 0,4
MPa aos 28 dias, não cumprindo a classe mínima CSI da norma EN 998-1 [5]. Este revestimento,
terá assim de integrar uma protecção constituída por duas camadas de argamassa delgada, não
térmica, incorporando uma malha de fibra de vidro no seu interior, que confere uma protecção
à argamassa térmica relativamente a acções de impacto. Verifica-se também que o valor de
referência, A0 (0,31 MPa), se encontra mais próximo dos limites impostos pela norma e do
indicado na ficha técnica do material, que se pode dever ao processo de amassadura adoptado.
Quando comparadas com as amostras de referência, as AEPS têm logo à partida uma resistência
à compressão muito superior às Aperlite, na ordem de 70%.
Como seria expectável, em ambas as argamassas industriais, houve uma redução da resistência
mecânica com o aumento da percentagem do aerogel, chegando, no caso das AEPS, a atingir
diferenças de 84% em relação à amostra de referência e, das Aperlite, de 75%. Estas últimas
apresentam resistências bastante reduzidas, que se situam na ordem de 0,01-0,05 MPa e não
se devem confrontar directamente com as de AEPS pois, como referido, as Aperlite têm valores
iniciais inferiores. A partir dos resultados, pode-se observar que é necessária uma relação de
aproximadamente 1:1 de aerogel e AEPS para se obterem os valores de resistência da amostra
de referência S0.
Com base no facto de as argamassas de perlite apresentarem valores bastante baixos de
resistência mecânica e na dificuldade de produção de provetes com base de Aperlite, conclui-se
que, para estas argamassas, ao se adicionar aerogel na mistura surge a necessidade de
aumentar a quantidade de materiais com propriedades aglutinantes, como cimento ou cal
hidráulica, em detrimento de agregados pesados ainda presentes na argamassa industrial, como
areia, ou ainda de retirar agregados leves. No entanto, neste segundo caso, existe a
necessidade de adição de uma quantidade de aerogel extra, além do cimento, para manter os
valores de condutibilidade térmica referentes às percentagens de aerogel inicial.
Apesar de, para as Aperlite a adição de aerogel e o consequente aumento de área superficial dos
agregados leves obrigar a um aumento de materiais aglutinantes, revelando-se a quantidade
existente insuficiente, as AEPS acabam por evidenciar alguma consistência para iguais
percentagens de aerogel. Esta diferença é notória na Figura 2. Como se pode verificar, para
valores de percentagem de aerogel acima de 140%, a resistência à compressão degrada-se
demasiado, sendo, assim de evitar a produção de argamassas para esta gama de valores.
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,00

Argamassa EPS
Argamassa perlite
R² = 0,7916
R² = 0,711
0,50

1,00

1,50

2,00

Aerogel/Argamassa industrial
Figura 2 - Variação da resistência à compressão (fc) com o aumento da percentagem de aerogel.

2.3.

Adição de aerogel e comportamento das argamassas

Face aos resultados obtidos e anteriormente apresentados, quer quanto à condutibilidade
térmica, quer à resistência à compressão, apresenta-se a Figura 3. Nessa Figura é possível
verificar que a partir de determinado rácio aerogel:argamassa (entre 1 e 1,2), a introdução de
mais aerogel não conduz à redução da condutibilidade térmica e, por outro lado, reduziu, ainda
mais, a resistência à compressão. Com a observação da Figura 3 é, ainda, possível verificar que
a redução das condutibilidades térmicas, com a adição de aerogel, está directamente associada
à perda de resistência mecânica.
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Argamassa EPS - Sonda de contacto
Argamassa EPS - Sonda de agulha
Resistência compressão EPS

Argamassa perlite - Sonda de contacto
Argamassa perlite - Sonda de agulha
Resistência compressão perlite
0,35
0,3

0,0550

0,25

0,0450

0,2
0,15

0,0350
0,0250
0,0150
0,00

0,50

1,00
1,50
Aerogel/argamassa industrial

fc [MPa]

λ [W/m.K]

0,0650

0,1
0,0256
0,05
0,0226
0
2,00

Figura 3 - Variação da condutibilidade térmica (λ) e da resistência à compressão (fc) com o aumento de aerogel.

3. Estudos preliminares de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
Muito embora no mercado actual existam inúmeros fornecedores e diferentes produtos para a
construção, escasseiam dados relativos ao seu desempenho ambiental e económico, pelo que
se apresentam nesta secção apenas os estudos mais relevantes, de modo a permitir uma análise
prévia a argamassas contendo aerogel.
Em termos da ACV ambiental, os impactes considerados como mais relevantes, face à sua
importância e como termo de avaliação e comparação com outros produtos existentes no
mercado, são: o potencial de aquecimento global (Global Warming Potential - GWP) e o
consumo de energia primária - não renovável (Primary Energy - Non-renewable Energy - PENRe), nomeadamente nas etapas A1 (matérias-primas), A2 (transporte de matérias-primas para
a fábrica) e A3 (produção) do ciclo de vida do produto (do berço ao portão).
A comparação com outros produtos existentes no mercado, quanto aos dois indicadores
referidos, será realizada a partir do trabalho de Silvestre et al. [28], [29], que permitiu, assim,
estabelecer uma hierarquia de pesquisa.
Uma vez que o Custo de Ciclo de Vida (CCV) consiste na análise de todos os custos de um
produto ao longo da sua vida útil [22], apresentam-se, aqui, as principais considerações a ter
em conta no desenvolvimento futuro deste trabalho.
3.1.

Características gerais das argamassas térmicas

Actualmente, o mercado oferece já diversas soluções de argamassas com propriedades térmicas
melhoradas, ainda que, face à novidade associada ao desenvolvimento de argamassas térmicas
com aerogel, os dados existentes são, na sua grande maioria, associados a trabalhos de
investigação do projecto Nanorender [23], como o de Pinto [30] ou o de Garrido [31]. Assim, as
composições gerais das argamassas laboratoriais de referência neste estudo [30] são: cimento
CEM II B/L 32,5N e CEM I 42,5R; cal aérea hidratada; cinzas volantes; aerogel de sílica;
agregados leves; areia; éter de celulose; tensioactivos; resina em pó e/ou líquida; e água.
Por sua vez, as argamassas comerciais apresentadas como referência [30], incluem nas suas
composições os seguintes materiais: agregado de calcário ou silicioso; cimento Portland;
granulado de cortiça; hidróxido de cálcio ou de magnésio; derivado de celulose; pó
redispersível; estereato de cálcio ou zinco; e agente introdutor de ar.
Tanto para as argamassas laboratoriais, como para comerciais, apenas são conhecidas as
matérias-primas, uma vez que as suas proporções de mistura não são publicamente divulgadas
por estarem, muitas das vezes, associadas a pedidos de patente. Para as várias composições de
argamassa estudadas e apresentadas por Pinto [30] e Garrido [31], considerou-se como unidade
funcional o metro quadrado de argamassa para uma espessura de quatro centímetros.
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3.2.

ACV ambiental de argamassas térmicas

Mediante a análise das diferentes argamassas, em que facilmente se verifica o grande peso
ambiental associado às matérias-primas, importa salientar o seguinte [30], [32]: as argamassas
com outros agregados leves correntes (cortiça expandida e argila expandida) no mercado foram
as que apresentaram melhor desempenho ambiental, pois como estes agregados são
subprodutos industriais não têm impacte ambiental significativo, sendo o cimento a matériaprima com maiores impactes; as argamassas com aerogel produzido no laboratório
apresentaram pior desempenho ambiental; os valores utilizados como base para o impacte
ambiental dos diferentes tipos de aerogel industrial (supercrítico) utilizados nesse trabalho
foram a média dos valores dos impactes dos aerogéis produzidos em laboratório (subcrítico), o
que condicionou a análise do seu desempenho ambiental, carecendo de mais investigação
futura. Nesse estudo realizado por Pinto [30], as argamassas com aerogel incorporado
apresentaram valores reduzidos de condutibilidade térmica quando comparadas com as
restantes, o que leva ao interesse do desenvolvimento da produção industrial de aerogel e sua
optimização ambiental, para potenciar a sua aplicação futura em argamassas térmicas.
3.3.

Comparação de ACV ambiental com outras fontes de dados

Devido à tecnologia inovadora associada a este produto, a pesquisa de Declarações Ambientais
de Produto apenas registou uma em fase de desenvolvimento, associada a uma argamassa
contendo aerogel industrial, a qual se encontra apresentada na Tabela 9. Os impactes
ambientais constantes nesta DAP poderão ser comparados com os já obtidos para argamassas
com aerogel produzido no laboratório (subcrítico [30]), mas com a salvaguarda das devidas
diferenças (escala de produção do aerogel e das argamassas e processo de síntese do aerogel).
Esta DAP poderá ainda ser usada para comparação dos resultados da ACV das amassaduras de
argamassas térmicas a desenvolver neste projecto, com as devidas considerações relativas às
diferenças das suas composições.
Tabela 9 - DAP pesquisadas para a unidade funcional de um kg de argamassa térmica.
Designação
Unidade funcional
País
Fronteiras do sistema Base de dados ACV
Fixit 222 aerogel
1 kg
Suíça
Berço ao portão
Carbotech

3.4.

CCV da argamassa térmica

Uma vez que se trata de um elemento de revestimento em contacto directo com o exterior,
dever-se-ão considerar os custos de aquisição, construção, manutenção/utilização e fim de
vida. Como elemento adicional de consulta, refira-se o trabalho de Silvestre [33] que estudou
produtos de revestimento do “berço ao túmulo”, com base em preços de venda, aplicação e
manutenção a nível nacional.
Pelo apresentado em Garrido [22], [31], a etapa de Produto e Construção é a que mais contribui
para o custo global das soluções estudadas. A contribuição desta etapa é mais expressiva nas
argamassas que possuem aerogel mais oneroso (produzido a uma escala laboratorial), com cerca
de 98 a 99% do custo total. A utilização de um aerogel comercial supercrítico, mais económico,
faz com que as fases de manutenção e operação tenham um papel mais relevante na análise
económica do ciclo de vida. De facto, é necessário reduzir significativamente o custo de
aquisição das argamassas laboratoriais contendo o aerogel subcrítico para as tornar atractivas
economicamente, enquanto é suficiente uma menor redução de custo para o caso das
argamassas laboratoriais com aerogel comercial ou com incorporação de outros agregados
leves. No caso das argamassas comerciais contendo outros agregados leves, estas apresentamse vantajosas em termos económicos. Assim, o custo de aquisição do aerogel é o que maior
impacte tem no ciclo de vida da argamassa que o inclua, pelo que é necessária a sua
minimização, de modo a tornar mais apetecível a sua incorporação.
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4. Conclusões
O desenvolvimento deste trabalho encontra-se associado ao projecto do P2020 intitulado
“Parede eficiente Plus”, que tem como um dos seus objectivos a obtenção de uma argamassa
de características térmicas, de resistência mecânica e de sustentabilidade melhoradas.
Na fase de desenvolvimento inicial, a adição de aerogel às argamassas industriais em estudo
produziu uma melhoria ao nível da condutibilidade térmica e um decréscimo no que diz respeito
à resistência à compressão, pelo que é necessária mais investigação para a melhoria do
comportamento mecânico.
Em suma, para argamassas com agregados EPS, a adição de aerogel com aproximadamente 54%
de aerogel em massa, permitiu decréscimos de 50% na sua condutibilidade térmica. Do mesmo
modo, ocorreram reduções de 84% na resistência mecânica. Para as argamassas com agregados
de perlite, e para quantidades de aerogel semelhantes, alcançaram-se diminuições de 51% na
condutibilidade térmica e reduções, ao nível da resistência à compressão, de 87%.
A utilização de aerogel nas argamassas térmicas, face ao seu carácter inovador e recente, ainda
apresenta custos ambientais e económicos elevados na sua produção à escala laboratorial, pelo
que o seu desenvolvimento em termos de linhas de produção industrial, bem como a
optimização das suas características, poderá levar a um acentuado decréscimo nos indicadores
estudados no âmbito do ciclo de vida. Quanto ao impacte do aerogel em argamassas, importa
referir que é expectável que seja também atenuado pela adição de concentrações menores
considerando a sua baixa densidade.
Face aos trabalhos desenvolvidos, assinalam-se valores muito baixos de condutibilidade
térmica, importantes para argamassas super-isolantes competitivas, mas a necessidade de
continuidade na investigação para optimização das suas características, nomeadamente, ao
nível da resistência mecânica e dos impactes ambientais e económicos.
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Abstract
The objective of this study is to analyze the eﬀect of the air entrainment on the fresh rheological properties as well as on the
compressive mechanical resistances of the mortars. The hardened concrete contains a certain amount of randomly spread
air, coming either from a drive during kneading or from the evaporation of the mixing water. The air quantity is in the order
of 20 l / m3, ie 2% of the volume. However, the presence of a large volume of air bubbles causes the mechanical resistances
to fall in compression. On the other hand, the use of air entrainment could improve the rheological properties of fresh
concrete. Experimental studies have been carried out to study the eﬀect of air entrainment on compressive strength, density
and ingredients of fresh concrete mix. During all the study, water cement ratio (w/c) was maintained constant at 0.5. The
results have shown substantial decreasing in water and mortar density followed with decreasing in compressive strength of
mortar. The results of this study has given more promising to use it as a guide for mortar mix design to choose the most
appropriate concrete mix design economically
Keywords
Air – Entraining Agent; workability; Mortar; Density; Density
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Influence of an Air – Entraining Agent with super
plasticizer on the Rheology of Mortars
Introduction
Air entrained concrete consider one of the important discovery made in concrete technology.
It is well-known that AEA can improve the workability of the fresh concrete and improve the
frost resistance and permeability of the hardened concrete.
Therefore, it has a practical and theoretical significance to research the influence of air
entraining agent on mortar and concrete rheological properties and bubble characteristic
parameters.
Y. Jiang, Z., 2006, studied the research of air entraining agent on concrete rheological
properties and bubble characteristic parameters effect, it found that air entraining agent
decreased concrete compressive strength, slightly added concrete flexural strength, and
folding compression ratio increased significantly. Many researches showed that the addition
of air-entraining agent increased the air content up to a saturation level, above which no
further increase in air content was observed. With increasing air content, the yield stress
increased and the plastic viscosity decreased
Frost durability is very important for concrete structures exposed to low temperature because
concrete is a porous material that contains water in various forms. To protect the concrete
against freezing, the air content and the spacing factor must be taken into account, since it is
possible to produce concrete with an air content that meets the specifications but whose
spacing factor is not sufficient to protect the concrete from frost
The deterioration would not appear in the concrete after a single period of freezing, but it
would be the result of progressive damage due to the succession of a greater or less number
of freeze-thaw cycles
The use of air entraining aids facilitates the placement of concrete and protects them from
frost
. But this use is effective insofar as the bubbles that are added improve the network
of air bubbles. This appears to be possible only if the dose of AEA added is quite high
, if
not there is a risk of only 1% to 2% of air, which is not enough to guarantee an improvement
of the network. This increase could just as well be due to the fluidification of the mixture by
the addition of water with the AEA.
Generally this fluidization mainly results in large bubbles which are liable to be lost
thereafter [ ]. Similarly, recent studies in the field such as Nicola Pitrov's (
), have found
that the absence of AEA in concrete exposed to de-icing effects causes a rather remarkable
decrease in compressive strength, elasticity
.
The air entrainment can reduce the ingredients of concrete without any effect in the
workability of the concrete mix which mean more economical concrete mix can be achieved
by using air entrainment agent whoever decreasing of concrete compressive strength by
increasing of air entrainment should be considered
According to the results obtained by Albertas KLOVAS ( 2015) , the usage of SP admixture
resulted in significant increase of mixture`s slump and flow however it reduced mixture`s air
content and increased its density
.
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The objective of this paper is to present the results of a research is to formulate a series of
air entraining agent dosages incorporated into the mortar mixtures during mixing in order to
develop a formulation that provides the mortar with a better durability over time and
protecting it in particular at repeated cycles of gels. These formulations of mortars consist in
also having a better rheological behavior with respect to the maneuverability without having
a significant loss of resistance which exceeds the standards.

Experimental programs
Characteristics of the materials used
Cement: This is a Portland cement (CEM II 42.5) has a Blaine specific surface area of 3585
cm / g and a density of 3.2. Chemical and mineralogical composition is given by Bogue's
formulas (Table 1).
Sand: The binary sand mixtures aggregates used in this study were SD (dune sand) and CS
(crushed sand). The characteristics of binary sand mixtures are given in Table 2. The dune
sand used with particles ranging from 0.08 mm to 5 mm in size. This natural sand was taken
from Boussâada, Algeria. The granulometric study is performed according to standard NF P18304 after the treatment process, allows to eliminate a significant portion of clay minerals. In
this study the manufactured fine aggregate used is crushed sand generated by the quarry
waste. An improvement of porosity of the binary mixture (crushed and dune sands) and
correct the variation of the granulometric composition (particle sizes) using 1/3 of crushed
sand blend.
The adjuvant: used is an air entraining agent (MEDA - AIR). It is a solution of pH = 7-8 and a
density of 1± 0.01, with ions chlores ≤ % Its normal use scale is fixed by the manufacturer’s
recommendation of 0.01 to 0.1% of the cement weight. The percentage of the chemical
admixture used was 0.08 % by weight of cement for all mixes.
In this study we used the super plasticizer named (MEDAFLOW 30); it was obtained according
to NFP 18333 and NFP 18336.

Table - Chemical and mineralogical composition of cement
Compositions (%)

Chemical
compositions

Mineralogical
compositions

SiO
CaO
Al O
Fe O
MgO
SO
MnO
Na O
KO
ClCS
CS
CA
C AF
Gypsum
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Experimental procedure
2.2.1 Formulation of Mortar
Fresh mortar mixes were prepared in modified laboratory mixer. Mixtures were prepared from
dry aggregates. Cement and sand were dosed by weight, water and chemical admixtures were
added by volume.
The mortar formulation tested is performed by formulating’s method mortar of the
Skramataiv .
The same mixing procedure was used for all mortars:
1. Place the cement and water in the mixer bowl.
2. Mix cement and water 30 seconds min.
3. Add sand 30 second speed min.
4. Mix cement and sand and water 30 seconds fast speeds.
5. Leave to stand for 1 minute 30 seconds.
6. Mix for 1 minute fast speed.
In the case of the use of adjuvants, the latter is diluted in the mixing water. The concrete
specimens are preserved in their mould in wet place (20∘C, 95% HR) during 24 hours. Then
they undergo immersed in the potable water tap. The physical, mechanical characteristics of
the concrete are compared.
In order to investigate the influence of an air- entraining agent on the rheology of mortars,
prisms samples with the dimensions of x x
cm , are produced. After 28 days curing
conditions, the samples were used for the determination of the compressive strength in
accordance with the standard EN 196- .
It should be noted that the calculation of the composition of the concrete was made by the
«Absolute "elaborated by Professor B. Scramtaïv
. Table 2 present the complete
formulation of the 02 mortar mixes for cement dosages of 400 kg / m and for W / C = 0.5,
with AEA determinations based on the weight of the cement. The workability was measured
by the slump test using the Abrams cone in accordance with the standard NF P 18- 451, which
makes it possible to make a connection between the dosage of AEA and the maneuverability.
Table 2- The mortar composition with AEA
Mix (kg)
AEA
Cement (C)
Sand dune ( SD )
Crush sand ( CS )
Water /Cement ( W/C )
Super plasticizer

M0
-

M1

-

-

M2

3 Results and discussions
Behavior of fresh concrete
Workability is an essential quality of mortar; it can be defined as the ease of application of
the mortar.
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workability (cm )

8
6
4

2
0
M0

M1

M2

Type of mortar
Figure 1 – Workability of mortars

Based on the experimental results presented in Fig. 1, the incorporation of adjuvant affects
the workability of mortar positively. Indeed, an air- entraining agent or super plasticizer
enhances the handling by making a more workable mix of a plastic mortar rheological
behavior.
From Fig. 1, it can be observed that all the mortar mixtures with adjuvant gave better
workability compared to the control mix at the values ranging from 6 cm slump for the first
one and 7 to 8.5 cm slump for the latter. This is in agreement with other results on the
subject found previously where there was an improved fluidity of mortars at fresh state of
these types with incorporation of blends
.

3.2 Effect of air entrainment on density of mortar in mortar mix
Figure 2 illustrate the relationship between type mortar and density of concrete.

Mortar density ( g/cm3)

360

355

350

345
M0

M1

M2

Type of mortar

Figure 2 – Effect of air entrainment on density of concrete

Density of non-air entrained mortar is 354.5 g/ cm while air entrained cement mortar from
350 to 356 g/ cm (Fig.2). This confirms the relationship that the bulk density of the mortar is
inversely proportional to the amount of air. The (M ) cement mortar had the lowest bulk
density among with air entrained mortars. The highest bulk density has been determined for
mortars with Portland cement both non- air entrained and air entrained (M , M )
.
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Figure 3 – Mortar specimens formulated with and without AEA

Compressive strength
Figure

shows the evolution of the compressive strength of concretes based on an AEA.

Compressive strength ( Mpa )

40
35

30
25
20
15
10
5

0
M0

M1

M2

Type of mortar
Figure 4 – Influence of the AEA on compressive strength at the age of 28 days

It can be concluded that the mortars (M and M ) has resistances which evolve slightly and
which tend towards stable values, whereas for mortar with AEA there is a drop in resistance
which depends on the air entrained. The compressive strength of mortar decreases for tests
carried out on mortars with E / C ratios of 0.5.
The amount of occluded air measured in the case of these concretes or mortars varies
between 1 and 2.8%. It is realized that 1% of air, occupying the same volume as ten liters of
water, similarly reduces the compressive strength, it is evident that the air occluded in
concrete must always be measured and taken Account
.
One of the most important effects is certainly the influence of the voids provoked by the air
occluded on the compressive strength of the mortar. It is known that the strength of the
mortar is a direct function of its compactness and the occluded air voids affect the
compressive strength in the same way as voids of any other origin
.

Conclusions
It has been studied the effect of air entrained on the rheology of mortars. It was noticed that
the air bubbles which generated by using either special type of cement or by using an air
entrainment agent distributed in the entire mass of the mortar acting as flexible ball
bearings. The conclusion of this study can be summarized as following.


The air entrainment can reduce the ingredients of mortar without any effect in
the workability of the mortar mix which mean more economical mortar mix can
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be achieved by using air entrainment agent whoever decreasing of concrete
compressive strength by increasing of air entrainment should be considered.


The reduction of density due to the increasing of air entrainment in the mortar
mix result in a lower heat of hydration in mass mortar.
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Abstract
The removal of moisture by drying, prevents the growth and reproduction of these microorganisms, which cause rotting, and
minimizes many of the reactions of deterioration from moisture, revealing itself a crucial preservation method. Portugal is a
country with great potential for exploitation of solar energy, the implementation of a drying system based on this renewable
source, facing devices with high energy consumption and hence more expensive, is attractive. With this, the present work
emerges, in order to, by building a sustainable drying model, evaluate their performance, so that can be a good solution.
First, were done characterization tests with the dryer unload, studying the temperatures and the relative humidity (RH)
inside the drying chamber. The inﬂuence of various air gap heights and of operation modes, under natural and forced
convection were studied. The developed unit was subsequently used in cherry drying. The ﬁrst drying test, allowed dry 15 kg
cherry in 124 hours. The second with 25 kg was carried out under adverse conditions, therefore presented an additional
drying time of 25 hours from the ﬁrst. The results of the studies realized indicate great potential of the drying mechanism
proposed, capable of reaching temperatures of 55 °C inside the drying chamber, for an ambient temperature and humidity
of 31,7 ºC and 28%, respectively, and an intensity of solar radiation of 918 W/m2.
Keywords
Solar drying; Indirect solar dryer; Cherry drying
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Development of an experimental unit for studying
the solar drying process
1. Introduction
The water contained in food allows the proliferation of micro-organisms and/or the
development of chemical reactions which damage it. A strategy to solve this problem is the
production of dehydrated fruit by drying. This allows the removal of moisture, preventing the
growth and the reproduction of microorganisms, which makes it a crucial method of
conservation [1]. The stronger population growth has impact in food balance. In present, in
order to establish an equilibrium between the production and the consumption of food
products, appears the necessity of its conservation [2]. Currently the dehydrated products
appear on market in the form of innovative ideas, for example snacks. Therefore, it is
increasingly important to safeguard the nutritional quality of products to put value added
products in market [3]. A simple way to dry a product is exposing it in a warm steam whose
conditions of temperature and humidity allows the water evaporation from product [4]. In
drying industry there are many solutions that carry out this process, methods as freeze
drying, spray drying and drum drying are some of the technologies used. The main advantages
of these methods include the speed of process, no degradation by dust and animals, process
consistency to be independent of adverse environmental conditions, control of the drying
process [5]. However, their greatest obstacle it is involving an intensive and an expensive
energy consumption for heating and transportation of air, which increase the price of
products [6]. The open air drying is economically advantageous, it brings some limitations
that makes it less marketable. These factors establish it as a bad alternative to drying that
involves operation costs [7]. The developing of drying systems with focus in energy savings
have increased in all world, especially in areas where the presence of renewable energy is
abundant [1]. Portugal presented, between January of 2006 and January of 2016, an average
value of 2239,3 hours of sun, with a daily average of 7,9 hours. In other countries of Europe,
for example Germany, for the same period the average number of hours of sun was of 1653,8
and the daily average was of 4,6 hours [8]. Portugal is a country whose availability of solar
energy is high in analogy with center and north countries of Europe, reflecting it in a huge
potential for sun exploration as energy source, namely for the drying process. To overcome
the disadvantages of the above methods, without throw out the assumption of take advantage
of the solar energy, that doesn’t make noise, doesn’t pollute e doesn’t involve operational
costs studies have been performed, in the last decade, involving the structure, building and
operation of solar dryers for large scale applications. For a Mediterranean country like
Portugal, where sunlight is abundant, the projection and the development of a drying method
combined with thermal solar energy is attractive. The cherry, a fruit appreciated by
consumers for their organoleptic and nutritional qualities, has not been employed in studies
using solar dryers. This, a product of excellence in the Beira Interior region, contributed with
a production of 6634 t (62.7%) from a total of 10,577 t in 2014. Part of these products after
harvest are placed in cooling chambers for extend the time to market. However, with this
storage mode, cherries deteriorate in a short period of time, contributing to high economic
losses. One way to minimize such waste is by drying [9]. Combining abundance of solar
radiation and the lack of studies involving the cherry came the ambition to build a solar dryer
and evaluate their behavior and the cherry drying process. Therefore, given the abundance of
solar radiation and the absence of a consensus in the literature about the height of the air
gap, this work falls on the projection, construction and instrumentation of a prototype of
solar drying for cherries with a varying height collector. Through this, solving the economic
loss problem by deterioration of the products and by energy consumption of refrigeration
chambers through the exclusive use of solar energy, which doesn’t include operating costs.
Given the collector variable geometry features characterization tests were performed, in
order to evaluate the performance of the dryer under different air gaps heights and under
natural and forced convection. In a second step it was studied the cherry drying process to
different climatic conditions developed by unit.
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2. Material and Methods
2.1. Experimental unit
The solar dryer (Figure 1) of indirect type is a flat plate solar air heater coupled to the drying
chamber. The support of the entire system was conducted by a metallic structure. For this,
was used a pipe hollow square profile steel with 40 mm side and 3 mm of thickness. At the
bottom of the frame was attached 6 square flat bases in steel with 170 mm of side and 5 mm
thick, which come into contact with the ground and provide stability to the structure. In the
upper ends of six vertical pipes was placed the flat base of the dryer made in 12 mm MDF
with a total length of 2925 mm and a width of 1025 mm.

Figure 1 – Indirect solar dryer of variable collector height

The value of 33º as used to the collector slope in order to increase the efficiency of the dryer
throughout the year. The variable height collector has a total length of 1635 mm and a width
of 1025 mm. This element was designed and constructed to allow the study of the dryer with
3 different air gap heights (5, 10 and 15 cm) in the collector. It was chosen a top-flow
collector for facilitating the incorporation of the variable geometry mechanism. The variation
air gap system has been achieved by several joint modules. In total were made 3 pairs of
joints, each one has a height of 50 mm and a length of 1635 mm, symbolizing the collector
length. The cover consists in a glass of 1602 mm long, 995 mm wide and 5 mm thick. In the
module of cover was inserted two handles made from steel bars with a diameter of 8 mm, on
each side, allowing two people to change the joints to vary the height of collector. The
absorber plate, responsible for increase the temperature inside the collector was made of
aluminum with a length of 1635 mm, a width of 953 mm and a thickness of 0,5 mm. This was
sprayed with a high emissivity black paint in order to maximize absorption of solar radiation.
Given the variable nature of the collector height, it was built 3 different lids that were made
of wood and extruded polystyrene. The parallelepiped drying chamber was constructed with
dimensions 1040 mm height, 1025 mm wide and 980 mm deep. The chamber was made of MDF
12 mm thick, using the same methodology of the collector joints to facilitate the transport of
the system. Inside the chamber were designed five different levels, spaced from 15 cm to
support the 5 trays constructed. The upper part of the dryer, responsible for exhausting the
air has a pyramidal shape. On top of this were coupled two PVC pipes with 300 mm height,
and outer and inner diameter of 130 mm and 120 mm, respectively. In one of these pipes was
attached an axial fan Papst 4212 4.3 W and a rated voltage of 12 V DC. In the other pipe was
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coupled a butterfly valve for regulating the flow rate of air. This type of chimney allows that
the dryer can operate under natural or forced convection.

2.1. Instrumentation and experiments
The solar dryer after construction was positioned next to the building of Engineering College
of UBI, with the front of the collector oriented towards the south, thus providing a higher
capture of solar radiation throughout the day. Experimental tests were conducted during the
summer of 2016. For this the dryer was instrumented, and thus the various parameters were
evaluated. Weather data like intensity of radiation, relative humidity (RH), temperature and
the wind speed were given the weather station, Davis Wireless Vantage Pro 2, located close
to the drying unit. This model has a rain collector, a temperature sensor (± 0.5 °C), a
humidity sensor (± 3%), a solar radiation sensor that provides information about solar
radiation intensity captured horizontally (± 5% of the value), an ultraviolet sensor and an
anemometer, which gives information about the speed (± 1 m/s) and wind direction (± 3º).
The temperature and RH inside the drying chamber was measured with seven data-loggers ELUSB-2-LCD + LASCAR eletronics. These devices measure relative humidity in the range 0 to
100% and temperatures from -35 to 80 ºC. In the experimental tests was used a range of 5
minutes to log values. In terms of accuracy the devices in RH readings has an error of ± 2% in
the range from 0 to 90% and 90 ± 4% to 100%. In the temperature readings the maximum error
is 1.5 °C.
Given the behavioral evaluation of the dryer were done two different types of testes. First,
the dryer was tested without fruit in its interior. After that the dryer was loaded with cherry,
in order to evaluate if this type of dryer is a good solution for drying this type of fruit. For the
characterization tests with the dryer empty was used an air gap of 10 cm and during the
drying process was used a height of 15 cm. The layout of the data-loggers in the dryer was
distinct in the various tests. The dryer characterization experiments in order to evaluate the
distribution of temperature in the dryer, and to study the effect of varying the air gap and
the type of convection were performed using only two trays. To facilitate its identification,
the various positions was numbered, where P1 corresponds to the tray located below and P5
to the tray situated above. The characterization tests were followed by two drying processes
under different climatic conditions. As in the characterization tests, in the first drying
experiment, that occurs under favorable climatic conditions and with cherries without pretreatment, they were placed on positions P2 and P4. In this set of tests were placed 3 dataloggers in each tray, identifying them as DL1, DL2, DL3, DL4, DL5 and DL6. The Figure 2 shows
the data-loggers DL4, DL5 and DL6 of position P4, in position P2 the DL1 positions, DL2 and
DL3 correspond to the positions of data-loggers DL4, DL5 and DL6, respectively.

Figure 2 – Disposition of data-loggers DL4, DL5, DL6 on tray located on position P4 and sample made of malleable
aluminum mesh
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In the second drying process, where the cherries were pretreated with ascorbic acid and
experienced under adverse weather conditions, five trays were used, i.e., the maximum load
of the dryer. For this situation was placed a data-logger in the center of each tray and a datalogger in the exit of collector. In drying tests to determine the initial moisture content of
cherries was used a Ohaus MB35 moisture analyzer. This device indicates that the product
moisture content on dry basis. To determine the evolution of the mass loss along the process
was used an Ohaus FDseries balance. Its range of measurement scale goes from 0 to 15 kg. In
order to perform the measurement within the limits of the scale were used two trays made
with a malleable aluminum mesh, as shown in Figure 2. Measurements were carried out
outdoors, which involved a greater care in weighing that could be influenced by the wind.

3. Results and Discussion
3.1. Temperature and relative humidity evaluation as function of position
in the drying chamber
This test lasting 24 hours began at 09:00AM and ending in the next day at the same time.
Through the data-loggers prepared as described back was studied the effect of the movement
along the drying chamber at the temperature and RH. The variation of these parameters with
time in the dryer was analyzed by comparing the measured values between DL2 and DL5
which are spaced by 30 cm. To analyze the variation of these parameters in the same tray,
was evaluated the data from DL1, DL2 and DL3. To this day the graph of solar radiation
showed a parabolic shape during the day, with its maximum value at 01:30PM, with a value of
918 W/m2. The ambient temperature varied from 21.7 ºC to 34.2 °C. RH showed an inverse
tendency to the solar radiation, it decreases when the solar radiation increases (early in the
day) and increases when the radiation intensity decreases (end of day). The lowest RH was
found at 06:00PM with a value of 28%, and the highest was found at 08:00AM with a value of
61%. The test took place under natural convection, and thus the air flow velocity within the
dryer was only affected by the wind speed, that presented an average value of 1.9 m/s during
the experiments. The Figure 3 shows the variation of temperature and RH along the test to
the central data-loggers of each tray, and the respective environmental values. The opposite
behavior is evident between the temperature and humidity inside the dryer, that is, when is
present the higher temperature value, show up the lower in terms of humidity.

Figure 3 – Ambient temperature (Tamb) e ambient RH (Hamb), and temperature and RH on data-loggers DL2 e DL5,
TDL2, TDL5, HDL2 e HDL5 respetively, corresponding to central data-loggers positions
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The maximum temperature reached by the dryer was 55.5°C in DL5 at 02:00PM, coinciding
with the period of greatest intensity of solar radiation and with an ambient temperature of
31.7 °C. Near of this moment was presented the lowest RH, with 11.5%, for an ambient RH of
28%. At first 12 hours of experiments the DL2 showed an average temperature of 45.9 °C
compared to the 46.9 °C of DL5 when in exterior was 29.2 °C. In the last 12 hours that slight
supremacy doesn’t recanted, with an average temperature of 24.6 °C for the two dataloggers, with the environment with an average temperature of 24.2 °C. In terms of RH, at
first 12 hours the average RH was 19.3 and 19.0% for DL2 and DL5, respectively. As expected
the DL2 with a lower temperature reached a slightly higher average humidity. During the
night, caused by proximity to the air outlet the DL5 had a higher average RH with 37.7%,
against the 37.3% of the DL2. This parameter in exterior showed average values of 38.1% and
45.9% for the first and last 12 hours respectively. In the first period the RH decrease 19%
while during the night was 8%. To analyze the performance of the dryer with the lateral
displacement along the tray were placed 3 data-loggers in line with equal spacing between
them, as visible in Figure 2. In Figure 4 it is visible the variation of temperature and RH for 24
hours of tests according to the position in tray located in position P2.

Figure 4 - Temperature and RH variation on DL1, DL2 and DL3, placed on lower tray

Thus, these data are indicative of a substantially uniform flow. Watching with detail are
visible four distinct periods. The first from 09:00 AM to 03:00 PM, with DL1 to record higher
temperatures, establishing a difference of 1 °C to DL2 and 2 °C to DL3. The second period
from 03:00 PM to 04:00 PM where temperatures were similar in the 3 data-loggers. The third
from 04:00 PM to 07:00 PM where the DL3 recorded the highest temperatures, with
differences between 1 ºC to 1.5 °C for DL2 and DL1, respectively. Finally, in the last period,
characterized by the absence of solar radiation, the temperatures were equal in the three
positions. These small variations result from the movement of the sun from East to West,
which makes in the morning the wall close of DL1 (East side) is exposed to radiation, unlike
the wall adjacent to DL3 is shaded. During the afternoon it gives the inverse phenomenon,
because of that the data-loggers had different behaviors. The RH values are related with the
temperature results, during the day when RH values were lower the temperature values were
higher. During the night DL1 evidenced the smaller value of RH.

3.2. Temperature and RH evaluation as function of air gap height
A little explored point, in relation to the study of solar dryers is their performance comparing
different air gap heights. Aiming this behavioral analysis was performed a study with heights
of 5, 10 and 15 cm. For the present study was carried out a test with 24 hours for each
height. During the 3 days of experiments the weather conditions were different. In terms of
solar radiation, the experiments with 5, 10 and 15 cm showed maximum values of 1167 W/m2
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at 11:50 AM, 918 W/m2 at 01:30 PM and 944 W/m2 at 01:40 PM, respectively. The fact that
the peak time of the first test being offset from the other it is due to the considerable
cloudiness reflected on that day. The maximum ambient temperatures were 32.6, 33.6 and
27.1 ºC for the test with 5, 10 and 15 cm, respectively. In terms of average relative humidity
values during the test were 50.2, 42.0 and 36.4% for the test with 5, 10 and 15 cm. The Figure
5 shows the temperature changes inside and outside the drying chamber during the 24 hours
for each height. It is apparent that significant thermal gain was obtained in all tests. During
the day, from 09:00 AM to 07:00 PM average temperature within the chamber was 48.5, 49.1
and 41.3 °C, to a height of 5, 10 and 15 cm, respectively. Given the environmental
temperature occurred increments of 18.1 °C, 19.4 °C and 17.0 °C for 5, 10 and 15 cm on the
collector, respectively. Despite the dryer with a height of 10 cm in the collector having a
higher heat gain, it should be noted the high variability in terms of radiation that the test
with 5 cm showed. As expected overnight the temperature interior and exterior is similar.

Figure 5 – Average temperature in the interior of dryer (Tint) and in ambient (Tamb) with 5, 10 and 15 cm of air gap

In terms of relative humidity, the behavior of dryer for each height is showed in the Figure 6.
During the day there is a similarity in the RH curves within the chamber (Hint), unlike that
what is exposed during the night. The lowest RH inside the chamber was 11.9% for the height
of 10 cm, followed by 12.0 with 15 cm and 13.4% with 5 cm. It should be noted the frequent
presence of clouds throughout the day test 5 cm. Overnight, in terms of RH the average
values in this period were 17.6, 10.2 and 7.4% lower in the drying chamber compared to the
58.7, 45.55 and 36.5% recorded in the exterior for test with 5, 10 and 15 cm, respectively.
This results, allow conclude that the profile with lower section area becomes somehow less
sensitive to night RH present in the outside environment.

Figure 6 – Average relative humidity in the interior of dryer (Hint) and in ambient (Hamb) with 5, 10 and 15 cm of air
gap
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3.3. Solar drying process
The cherry harvest takes place between the months of May to July, allowing it to dry in the
months of highest peak of solar radiation, making the process faster. To evaluate the solar
drying process were performed for two different tests. It was opted for the use of an air gap
of 15 cm in both experiments, this because of the relation between the temperature achieved
in the drying chamber and the flow rate required for the exhaust of humidity inside cherry
under natural convection. In the first drying process were ginned 15 kg of fresh cherries of
type "De Saco" and placed evenly on two trays located on positions P2 and P4. The drying
process started at 10:50 AM on June 27, 2016, ending on July 2, 2016, having taken place
continuously, i.e. overnight cherries were not removed from the dryer. The initial moisture
content of the cherries was 74.22% measured on a dry basis through a moisture analyzer
based on 5 different samples in order to reduce the measurement error associated with the
different size of the products. By the data disclosed in the Table 2 can be seen that this first
drying test occurred under favorable solar conditions. In general, the 1st drying process was
characterized by the existence of few fluctuations of daily solar radiation. To this are
excluded the 1st and 3rd days of trial where there was some interference from clouds, thus
these days have higher frequency variations. For this reason, the 1st day despite having the
second largest peak of solar radiation has the lower average values of the same parameter.
The 3rd day although presenting the highest peak of solar radiation evidence the second
highest average radiation peaks. More it is apparent that it was the second day the drying
chamber that reached higher temperatures with a maximum of 52.9 °C. On the first day there
was the lowest average radiation intensity and ambient temperature. Coupled with the high
moisture content of cherry at the beginning, contributed to produce lower temperatures
within the chamber, with a maximum of 48.6 °C. The day that had the largest minimum RH
value inside the chamber was the first, it is result of the combination of lower radiation
intensity presented on that day with the superior moisture content released by product. This
can be explained by the fact that the last 3 days has shown the highest air RH values.
Table 2 - Weather data, RH and temperature in the drying chamber for the first drying process
Days of drying process
1º
2

Maximum solar radiation intensity (W/m )

2º

3º

4º

5º

6º

939

933

970

928

930

928

Average solar radiation intensity (W/m2)

01:13
PM
703

01:14
PM
706

02:23
PM
716

01:12
PM
712

01:43
PM
731

01:50
PM
712

Maximum ambient temperature (ºC)

31,2

32,6

31,7

29,3

30,1

30,6

Minimum ambient temperature (ºC)

16,4

23,2

20,3

18,7

17,7

19,7

Maximum ambient RH (%)

60

52

61

72

70

75

Minimum ambient RH(%)

26

24

25

34

33

33

48,6

52,9

51,3

49,9

50,8

52,4

18

14

14

16

15

14

Peak hours of solar radiation (hh:mm)

Maximum drying chamber temperature (ºC)
Minimum drying chamber RH (%)

As already indicated the product was not removed from the dryer overnight. However, were
been taken some measures to prevent degradation of the products. By the RH values
pronounced by the ambient and by the product drying phase, it was decided to place a waxed
coverage in the first 3 nights. The system worked under forced convection, favoring the
exhaustion of moisture by the permanent renewal of air. In the last two nights the cherries
moisture content was below of the ambient RH, and it was decided, in this circumstance,
coverage the entire dryer. Generally, in the first 3 nights the RH inside the dryer was most
often less than 10% of the exterior. In the last two nights, where the dryer is covered
completely and wasn’t used ventilation, the drying chamber showed values of RH 30% lower
than the ambient in most of the time.
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The Figure 7 shows the drying rate curve in function of the 124 hours of the first drying test.
Until reached the 100 hours of drying the drying rate for the lower tray (P2) was slightly
higher compared to the other tray (P4). The drying process on the lower tray reached the end
of drying 2 hours before the upper tray. Analyzing the curves more detail is noticeable an
early stage with steeper slopes, illustrative of higher drying rates. It could be seen that the
night intervals have lower slopes. These data allow to conclude that overnight also occurs
evaporation of moisture from the cherries.

Figure 7 - Drying rate curves of sample cherries of first drying process without pretreatment and under favorable
weather conditions

In the second drying process were ginned 25 kg of the same fresh cherries and placed evenly
in 5 trays placed in the dryer. The drying process started at 10:15 AM on July 5, 2016, and
ending on July 12, 2016, and also occurred continuously. The cherries presented a initial
moisture content of 76.78% measured on a dry basis through a moisture analyzer. Although
the tests were performed in months of higher sun radiation intensity peaks, it took advantage
of the fact that the predictions made point to a strong cloudiness and possible rain fall, to
analyze the dryer performance under more hostile conditions. This involved a constant
concern in placing the coverage always that were manifest adverse conditions, so as to not
compromise the structure of the dryer and cherries. On the first and second days was
necessary cover the dryer during the day. This was done with the entry and exit of air free
and under forced convection. The air was removed from outside of the coverage by a tubbing.
In Table 3 can be seen that second drying process was performed under less favorable
conditions. From a general perspective this experiment was characterized by two distinct
phases. An initial, covering the first 3 days where the dryer was submitted to adverse climatic
conditions. A second phase which includes the following days without major cloudy periods.
The 7th day provided the best conditions in terms of solar radiation instead to the third
presented the worst. In Table is visible the effect of cloudiness on the temperature of the
drying chamber, with the 2nd and 3rd day to submit lower temperatures. The 3rd day was the
one with a lower maximum temperature, with only 34.9 °C. After that day, all remaining
prowled maximums of 50 °C, with the 6th day to present the highest with 55.1 °C. In terms of
radiation it was the day 7 showed the highest values. The maximum differences between the
collector outlet and the drying chamber was 11.5, 12.4, 8.4, 8.9, 6.3, 5.4, 4.9 and 4.2 °C for
the 8 days of drying. The reason for this decrease of the difference between temperatures is
once more the high amount of moisture released by cherries in the initial stage of the
process, which decreases with drying time. More, it was seen that the temperatures were
decreasing as it rises vertically along the drying chamber. However, this discrepancy between
values was more significant on the first day of drying with a difference of 5 °C between the
tray on P1 and P5. In the remaining days, the differences were 1 or 2 °C. In the RH is already
most noticeable the impact of the product moisture, with the last day, though insignificantly,
to be the one with lower humidity, over the 6th day that had reached the highest
temperatures.
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Table 3 - Weather data, RH and temperature in the drying chamber for the second drying process
Days of drying process
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

1018

919

972

919

926

919

1140

952

02:39P
M

01:22
PM

03:39
PM

01:43
PM

01:39
PM

01:37
PM

01:40
PM

02:10
PM

610

459

326

683

689

703

714

705

Maximum ambient temperature (ºC)

32,7

30,6

27,6

32,3

34,6

33,7

30,2

27,8

Minimum ambient temperature (ºC)

22,2

17,8

22,2

21,0

22,8

22,2

19,2

16,2

Maximum ambient RH (%)

67

83

63

69

60

63

71

75

Minimum ambient RH(%)

31

42

44

30

26

18

30

23

46,4

41,7

34,9

50,3

53,0

55,1

53,2

51,5

23

31

37

18

15

11

12

9

Maximum solar radiation intensity
(W/m2)
Peak hours of solar radiation
(hh:mm)
Average solar radiation intensity
(W/m2)

Maximum drying chamber
temperature (ºC)
Minimum drying chamber RH (%)

This second drying process terminated after 149 hours is unmatched with the first by the pretreatment of the cherries and the different climatic conditions. The difference to the first
method is the malleable trays that were placed on the positions P1 and P5. The Figure 8
shows the drying rate curve in function of drying time. In analogy to the graph of Figure 7 it is
seen that the differences between the curves of the two trays were lower in this situation,
despite the larger distance between trays and the larger load of the dryer. Rather than 1st
process the two samples in this situation finish the drying process at the same time (after 149
hours). As previously verified, the slope on the first day is more pronounced than in the
others. The second and the third days were characterized by low drying rates presented,
despite the embryo phase of process. This happened by adverse weather conditions present in
these days. The fourth day, already with favorable conditions presented an improved drying
rate than the previous two. As in the first process overnight the moisture vaporization also
occurs with a less steep slope.

Figure 8 - Drying rate curves of sample cherries of second drying process with pretreatment and under adverse
weather conditions
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4. Conclusion
Drying equipment based on no energy consumption is presented as a sustainable solution
without operating costs in dehydrated fruit production. When the preservation of sensory and
nutritional content of the product is required it is concluded that the most suitable model is
the indirect. In translated by the results obtained in the analysis of the behavior with no load,
it was concluded that during the day the temperatures are slightly higher and the relative
humidities lowers for the tray placed above. At night because the imminence to the exhaust
channels, the effect is contradictory. During these tests the maximum temperature recorded
was 55.5 °C at 02:00 PM coinciding with an ambient temperature and RH of 31.7 °C and 28%,
respectively, and a solar radiation intensity of 918 W/m2. In first drying process that was
occurred under favorable conditions and the icing with pre-treatment, the samples placed in
two trays spaced by 30 cm, obtained different times of completion of the drying, with the
lower tray completing the process 2 hours before. The second test, on the one hand showed a
favorable point to the speed of the process (pretreatment), the other was characterized by
strong cloudiness and some rain fall on the firsts days of process. This gave a delay relative to
the 1st process of 25 hours. Thus, it allows concluding that if there were favorable conditions,
probably would have done in a shorter time. Note that despite the larger distance between
the trays of the samples, these, finished the drying at the same time.

References
[1] Umogbai, V.I. & Iorter, H.., 2013. Design, construction and performance evaluation of
a passive solar dryer for maize cobs. African Journal of Food Science and Technology,
4(5)(5), pp.110–115.
[2] Sharma, V.K., Colangelo, A. & Spagna, G., 1995. Experimental investigation of
different solar dryers suitable for fruit and vegetable drying. Renewable Energy, 6(4),
pp.413–424.
[3] Jangam, S. V., 2011. An Overview of Recent Developments and Some R&D Challenges
Related to Drying of Foods. Drying Technology, 29(12), pp.1343–1357.
[4] Romero, V.M., Cerezo, E., Garcia, M. I., Sanchez, M. H. 2014. Simulation and
validation of vanilla drying process in an indirect solar dryer prototype using CFD Fluent
program. Energy Procedia, 57, pp.1651–1658.
[5] Irtwange, S. V & Adebayo, S., 2009. Development and performance of a laboratoryscale passive solar grain dryer in a tropical environment. Journal of Agricultural
Extension and Rural Development, 1(2), pp.42–49.
[6] Sharma, A., Chen, C.R. & Vu Lan, N., 2009. Solar-energy drying systems: A review.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(6–7), pp.1185–1210.
[7]Vlachos, N.A., Karapantsios, T. D., Balouktsis, A. I., Chassapis, D., 2006. Design and
Testing of a New Solar Tray Dryer. Drying Technology, 20(6), pp.1243–1271.
[8] WeatherLink, 2016. Dados da estação meteorológica Covilhã - UBI edifício das
engenharias.
[9] Nunes, J, Silva, P.D. Pires, L. Gaspar, P.D. Andrade, L. P, 2016. The cherry drying as a
complementary conservation process to conservation in cold. VI Congresso IberoAmericano de Ciências e Técnicas do Frio, pp.3–6.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

248

Eﬀect of cardoon genotype on colour and texture of Serra da Estrela
Cheese
Ana C. Correia;anacorreia@esav.ipv.pt
CI&DETS Research Centre, ESAV, IPV

Raquel P. F. Guiné CI&DETS Research Centre, ESAV, IPV

Ana Ferreira Department Food Industry, ESAV, IPV

José Matias Casa da Ínsua, Penalva do Castelo

Abstract
The objectives of this study were to evaluate the colour and the textural properties in Serra da Estrela Cheeses produced
with diﬀerent cardoon genotypes. The cheeses were produced with ewe´s raw milk, following the procedures adopted for the
Serra da Estrela cheese with Protected Designation of Origin (PDO). The maturation time was 45 days. The results showed
that lightness was very similar for the ﬁve samples evaluated (varying from 58.8 to 61.1), just like greenness (-3.2 to -2.5)
and yellowness (18.8 to 20.7). Hence it was not possible to clearly identify particular colour characteristics associated with a
certain cardoon genotype. However, regarding texture, the results were quite diﬀerent among the cheese samples studied.
Crust ﬁrmness varied from 3.9 to 5.4 N, ﬂesh ﬁrmness from 1.0 to 1.4 N, stickiness from -2.0 to -1.1 N and adhesiveness
from -15.1 to -8.3 N.s. The cardoon ecotype 1M allowed obtaining cheeses with ﬁrmer crust and ﬂesh, while being stickier
and more adhesive. As a conclusion, it was possible to verify that the genotype variability in the cardoon used for the
production of Serra da Estrela cheese can in fact inﬂuence some of the product’s characteristics, and particularly the
texture.
Keywords
Colour Diﬀerence; Textural properties; authenticity; Cynara cardunculus
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Effect of cardoon genotype on colour and texture
of Serra da Estrela Cheese
1. Introduction
Serra da Estrela cheese is undoubtedly the most famous of the traditional cheeses from
Portugal. Its manufacture process is mostly at small dairies following ancestral techniques,
using only raw ewe's milk. The coagulation is achieved with flowers of wild cardoon (Cynara
cardunculus, L.), without the addition of any animal rennet or other starter cultures [1].
The consumer's preference for raw milk cheese is continuously increasing due to its powerful
and varied flavour when compared with cheese made with pasteurized milk. The development
of aroma in raw milk cheeses is mainly governed by its naturally occurring microbial flora,
which also contributes to the inhibition of foodborne pathogenic bacterial growth. Lactic
bacteria, the dominant indigenous microorganisms of raw milk cheese, produce substances
that inhibit pathogenic organisms, such as bacteria, organic acids, hydrogen peroxide, and it
is possible to manufacture cheese with microbiologically desirable qualities [2].
Due to artisanal processing techniques, there is a great variability between distinct dairies,
and even within the same manufacturing batch. This variability can be due to the lack of
constancy of the microbiological, biochemical and physico-chemical characteristics of the
milk, the chemical composition of the cardoon used and the protocols of manufacture [1].
Cheese properties are very dynamic, changing texture, colour and chemical properties during
processing and maturation [3]. Texture, colour and taste are important quality parameters
that govern the uniqueness of a cheese and its appreciation by the consumers. In fact, for
Serra da Estrela cheese properties like texture greatly affect the preference and acceptance
by the consumer, given its traditional soft paste, much valued. Cheese colour and texture are
very variable along the ripening process [3] and depend on several different factors, including
the type of milk, the processing operations and maturation conditions [4].
Given the importance of the coagulant used in this type of cheese, the objectives of this work
were to evaluate the variability in the colour and textural properties of Serra da Estrela
cheese as induced by different cardoon flower genotypes. One goal would be to possibly
identify which genotype(s) would better adjust to obtain cheeses with most desired qualities.

2. Experimental Procedure
2.1. Cheese samples
The milk and cheeses used in this study are from the demarcated region of Serra da Estrela
cheese, more precisely in the municipality of Penalva do Castelo. The milk used came from
the milking of the herd of Casa da Ínsua, exclusively of Serra da Estrela sheep. The production
of cheeses and maturation process was done at Casa das Ínsua dairy, during the period
between March and April 2016. The maturation time of the chesees studied was 45 days.
The cardoon samples of different genotypes used in this work were 1M, 3M, 5M, 5MA and 6M,
and they all came from a small test field located in Viseu (40º42'17.5''N; 7º54'45.8''W), whose
flowers were harvested and dried in July 2015.

2.2. Evaluation of colour
The colour was evaluated using a hand tristimulus colorimeter (Chroma Meter - CR-400,
Konica Minolta) which was calibrated with a white standard tile. The CIE standard illuminant
D65 was used to assess the CIELab colour space coordinates, L*a*b* values. This system is
suggested by Mendoza et al. [5] as the most suitable colour space for quantification in foods
with curved surfaces. The coordinates measured were the lightness L*, which varies from 0 to
100 (corresponding respectively to black and white), and the coordinates of opposed colour:
a* and b*, which vary from –60 to +60, where the a* assumes negative values for green and
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positive values for red, while b* assumes negative values for blue and positive for yellow [6]–
[8]. In each cheese 15 measurements were made in different parts of the crust, to calculate
the mean value and standard deviation.
The Cartesian coordinates can be used to calculate the polar or cylindrical coordinates: VHºC,
with V representing the value, Hº the hue angle and C the chroma, as defined by equations
(1) to (3):
L*
(1)

V 

10

Hº = arctg (b*/ a*), for a*>0 ; b*>0

(2)

Hº = 180º + arctg (b*/ a*), for a*<0 ; b*>0
Hº = 270º + arctg (b*/ a*), for a*<0 ; b*<0
Hº = 360º + arctg (b*/ a*), for a*>0 ; b*<0
(3)

C  a *2 b *2

2.3. Analysis of texture
To evaluate the textural characteristics, perforation tests were carried out using a Texture
Analyser (model TA.XT.Plus, Stable Micro Systems). In each cheese 3 measurements were
made in the bottom and in the top faces, to calculate the mean value and standard deviation.
The test performed was measure force under puncture with a probe P/2 (2mm diameter). The
operational parameters were: pre-test speed = 2.00 mm/s, test speed = 1.00 mm/s and posttest speed = 1.00 mm/s, distance = 10.0 mm, trigger force = 0.029 N, load cell = 50 kg. The
curve force (N) versus time (s) (Figure 1) allows calculating the crust firmness, the inner
firmness and adhesiveness, according to equations (4) to (7):
Crust firmness (N) = Fe (maximum force)
Inner firmness (N) = Fi (average force between lines 1 and 2)
Adhesiveness (N.s) = A (negative area – marked green)
Stickiness (N) = Fn (minimum force – negative)

(4)
(5)
(6)
(7)

Figure 1. Texture perforation test curve.
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3. Results and Discussion
3.1. Colour properties
The graph in Figure 2 shows the values of lightness (L*) for all samples evaluated, which
ranged from 58.8 for sample 3M to 61.1 for sample 1M, being this last the clearest of all
cheese samples evaluated (higher value). These values of L* varied in a narrow range, thus
being all samples quite homogeneous in terms of lightness. Correia et al. [9] reported values
of lightness for Serra da Estrela Cheese varying in a wider range, from 60 to 90, for similar
ripening periods. Also Correia et al. [10] reported values of L* for Serra da Estrela Cheese
varying from 59.5 to 63.4, thus lower than in the present study, but that might be because
the maturation time was only 30 days instead of 45 used in this work.

Figure 2. Colour coordinate L* evaluated in the cheeses produced with different cardoon genotypes.

Figure 3 presents the values of the colour coordinate a* for the cheese samples analysed.
These values are negative in all cases, thus indicating that the predominant colour is green
instead of red, which would be for positive values of a*. Nevertheless they are very close to
zero, indicating that the green colouration is very weak.

Figure 3. Colour coordinate a* evaluated in the cheeses produced with different cardoon genotypes.
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The values of a* varied from -3.2 for sample 1M, which was the one with highest intensity of
green, to -2.5 for sample 5M. The values reported by Correia et al. [9] for the same type of
cheese with similar maturation times were from approximately -4.5 to -1.5, and those by
Correia et al. [10] for slightly less ripe cheese were from -3.4 to -1.6, which are in both cases
similar to the values found in this work.
The graph shown in Figure 4 relates to the values of the coordinate b*, which is always
positive, so corresponding to the predominance of a yellow coloration instead of blue (which
would be for negative values of b*). The evaluated samples had values of b* ranging from 18.8
to 20.7, indicating that the yellow colour is intense. Also it is possible to verify that the
variability among samples was not much evident. Correia et al. [9] for Serra da Estrela cheese
with similar maturation times found values from approximately 15 to 35, being a much wider
range. In the work by Correia et al. [10] for slightly less ripe cheese were reported values of
b* varying from 31.0 to 33.5, which are considerably higher and therefore corresponding to
cheeses with a more intense yellow coloration. Carocho et al. [11] reported a value of
yellowness for Serra da Estrela Cheese of 26, which is similar to those found in this work.

Figure 4. Colour coordinate b* evaluated in the cheeses produced with different cardoon genotypes.

Table 1 shows the results calculated for value, chroma and Hue angle, for all the samples
evaluated. Higher values of chroma indicate higher purity of colour, while lowest values
(close to zero) correspond to more faint colours.
Table 1. Cylindrical colour coordinates calculated for the cheeses produced with different cardoon genotypes.

Cardoon genotype
1M
3M
5M
5MA
6M

Value (V)

Chroma (C)

Hue angle (Hº)

6.11
5.88
5.96
6.07
6.03

20.97
20.27
19.37
18.96
20.75

179.85
179.86
179.87
179.85
179.85

The values obtained for chroma ranged from 19.4 to 21.0, thus indicating pure colours. The
hue angle was practically equal for all samples (179.9), thus indicating the same tonality. For
values of hue near 0ºC or 360ºC the tone is red, while for hue angles around 180º the tone is
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green, which is the present case. The results obtained for hue are, therefore, in accordance
with those seen for a*, i.e., the samples being in green spectrum.

3.1. Textural properties
The crust firmness relates to the resistance of the cheese rind to the probe under
penetration, and is a measure of its hardness. Figure 5 shows the values obtained for the
crust firmness in both faces of the cheeses evaluated (top and bottom), as well as the whole
cheese (considering the average between the measurements made in the whole sample).
During ripening it is supposed to turn the cheeses very frequently to produce uniform
characteristics on both faces. However, the present results show that for all samples, there
was a very distinct difference between the top and bottom faces of the cheeses. In all cases
the top face was the hardest, thus being more dehydrated and therefore corresponding
probably to more time turned up when compared to the bottom face. When comparing the
results obtained for the whole (global) cheeses, the sample 1M showed a higher crust firmness
(around 5 N) while the samples 5M, 5Ma and 6M presented the lowest crust firmness (around 4
N). Correia et al. [10] reported values of crust firmness varying from 2.4 to 5.6 N for Serra da
Estrela Cheese with 90 days of maturation.

Figure 5. Crust firmness of the cheeses produced with different cardoon genotypes.
The flesh firmness is linked to the resistance of the cheese core to the probe under
penetration, and is a measure of the softness of the paste. Serra da Estrela cheese is a soft
and spreading paste cheese, so the values of the inner firmness are expected to be quite low.
Figure 6 reveals the values of flesh firmness obtained for the samples evaluated, and the
trend is similar to that observed for the crust firmness, i.e., a clear asymmetry between the
two faces of the cheeses. The values, considering the whole cheese, ranged from 1.0 to 1.4
N, thus corresponding to much lower values when compared with the crust firmness. Also
Correia et al. [10] reported values of inner firmness varying from 0.8 to 1.8 N for Serra da
Estrela Cheese with 90 days of maturation, which are very similar to those encountered in
this work.
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Figure 6. Flesh firmness of the cheeses produced with different cardoon genotypes.
Stickiness refers to the minimum force corresponding to the deepest point of penetration,
when the probe starts to return to the initial position. Figure 7 shows that stickiness was
following a similar trend as previously seen for the other textural properties, with all samples
being considerably non-homogeneous in terms of top or bottom faces. The values obtained for
the whole cheese varied from -2.0 to -1.1, being similar to those reported by Correia et al.
[10], which were from -0.5 to -1.6. Stickiness was higher (lower negative values) for the
cheese samples produced with the cardoon genotypes 1M and 3M.

Figure 7. Stickiness of the cheeses produced with different cardoon genotypes.
Adhesiveness is the force required to remove the material that adheres to the surface of the
probe. Figure 8 reveals the values of adhesiveness obtained for the cheese samples studied.
The values varied from -15.1 to -8.3 N.s, being slightly different from those found by Correia
et al. [10], -11.3 to -3.0. Thus, the present samples corresponded to cheeses with more
spreadable characteristics as compared to those analysed by Correia et al. [10]. Like
previously seen for stickiness, adhesiveness was higher (lower negative values) for the cheese
samples produced with the cardoon genotypes 1M and 3M, being these genotypes the ones
that allowed obtaining a product with a more spreadable paste, which is for many consumers
a quality indicator for this type of cheese, although it is also much appreciated with a more
firm structure.
ICEUBI2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING 2015 – 2-4 Dec 2015 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

255

Figure 8. Adhesiveness of the cheeses produced with different cardoon genotypes.

4. Conclusions
Relatively to colour, the results obtained did not allow to clearly differentiating the cheeses
as a function of the cardoon genotype used for its production. Hence, it is not possible to
identify which possible genotype would allow obtaining some particular characteristics of the
cheese, for the results were quite similar either for the Cartesian or the cylindrical colour
coordinates.
With regards to texture, the results clearly showed that the cardoon genotype influenced the
textural characteristics of the cheese, with genotype 1M allowing obtaining cheeses with
firmer crust and flesh, while being stickier and more adhesive.
The results obtained in this work allowed concluding that the genotype variability in the
cardoon used for the production of Serra da Estrela cheese can in fact influence some of the
product’s characteristics, and hence could be used as a way to obtain certain characteristics,
as specified in function of product acceptability and valorisation.
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Abstract
Fresh cherry has a very high water content giving rise to a rapid deterioration which provides a shortening of its shelf life.
Modern conservation processes at temperatures ranging from 0 to 2 °C and high relative humidity allow for a
commercialization period of up to 1 month. This time period may be short in situations of higher fruit yield, making it diﬃcult
to dispose of products and leading to loss of product with consequent loss of income for producers. Lower-class cherries, but
of signiﬁcant economic value, may also not be marketed, further aggravating the economic situation of producers. The
availability of this product to consumers in a diﬀerent way from the fresh state, especially in the dehydrated state is now a
good opportunity because it oﬀers products highly appreciated and improves the income of producers. In the present study
the dehydration of fresh cherry ginned in a hot air drier and in a solar dryer and also the dehydration of fresh ginned cherry
wrapped in a solution with ascorbic acid were analyzed. The physicochemical and microbiological characteristics of the
products are also evaluated in fresh and after drying. The physico-chemical characteristics of the ﬁnal products are similar in
both drying processes, with slight alterations in some analyzes of cherries with dehydrated ascorbic acid in the solar drier
caused by the eﬀects of environmental conditions. From the results of the microbiological analyzes it can be concluded that
the results are satisfactory, proving the harmlessness and salubrity of the products.
Resumo
A cereja no estado fresco possui um conteúdo de água muito elevado dando origem a uma deterioração rápida que
proporciona uma diminuição do seu tempo de vida útil. Processos modernos de conservação a temperaturas compreendidas
entre os 0 a 2 ºC e humidades relativas elevadas permite um período de comercialização que pode chegar próximo de 1
mês. Este período de tempo pode ser curto em situações de maior produtividade frutícola, diﬁcultando o escoamento dos
produtos e levando à perda de produto com consequente perda de rendimento para os produtores. Cerejas de classe
inferior, mas com valor económico relevante, poderão também não ser comercializadas agravando ainda mais a situação
económica dos produtores. A disponibilização deste produto aos consumidores de uma forma diferente do estado fresco,
nomeadamente no estado desidratado é actualmente uma boa oportunidade porque disponibiliza produtos muito apreciados
e vem melhorar o rendimento dos produtores. No presente estudo é analisada a desidratação da cereja fresca descaroçada
em secador de ar quente e em secador solar e também a desidratação da cereja fresca descaroçada envolvida numa
solução com ácido ascórbico. Também são avaliadas as características físico-químicas e microbiológicas dos produtos em
fresco e após secagem. As características físico-químicas dos produtos ﬁnais são similares em ambos os processos de
secagem, veriﬁcando-se ligeiras alterações em algumas análise das cerejas com ácido ascórbico desidratadas no secador
solar, causadas por efeitos das condições ambientais. Em relação aos resultados das análises microbiológicas pode-se
concluir que os resultados são satisfatórios, comprovando a inocuidade e salubridade dos produtos.
Keywords
Cherry; cherry pass; hot air dryer; solar dryer
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Avaliação das propriedades da cereja desidratada
obtida através de secador de ar quente e secador
solar
1- Introdução
A cereja de seu nome científico Prunus avium, é um fruto pequeno, arredondado e de cor
vermelha, que nasce da cerejeira, família da Rosáceas, as quais são originárias da Ásia. Esta
fruta consumida ao natural tem diversas propriedades, nomeadamente diuréticas, laxativas e
refrescantes, rica também em vitaminas A, C e fibra. A cereja fresca pode ser consumida de
diversas formas tais como sobremesas, geleias e compotas [1].
É um produto sazonal, que se comercializa a partir do mês de Maio até meados do mês de
Julho no hemisfério norte. Existem muitas variedades de cereja, destacando-se: Saco da Cova
da Beira, Saco do Douro, Lisboeta, São Julião (estas de origem nacional), Big Burlat, Maring,
Napoleão Pé Comprido, e Big Windsor (Roxa). Nos últimos anos foram introduzidas novas
cultivares, obtendo frutos com maior calibre e com um maior poder de conservação, sendo
elas: Brooks, Hedelfingen, Summit, Sunburst, Arcina, Sweetheart, Van, Bing e Earlise.
Em Portugal a Beira Interior é a principal região responsável pela maior produção de cereja,
com uma representatividade superior a 50%, seguida das regiões de Trás-os-Montes e Douro e
Minho. No ano de 2015 foram contabilizadas em Portugal, 17,7 mil toneladas de cerejas [2]. A
nível mundial este fruto tem uma produção relevante em vários países, apresentando um
valor expressivo nas suas economias. Os principais países produtores de cereja são a Turquia
(495.000 ton), Irão (200.000 ton), Itália (130.000 ton), Roménia (80.000 ton), França (400.000
ton) e Espanha (9.000 ton) [3].
A cereja em fresco, tem um elevado teor de humidade o que leva a que esta seja um produto
perecível, tendo assim um tempo de vida útil muito curto. Neste estado, é necessário utilizar
processos clássicos de pré-arrefecimento e conservação em câmaras de refrigeração para que
as suas características nutricionais e organoléticas se mantenham durante aproximadamente 1
mês. Para a obtenção destes tempos de conservação é necessário manter os produtos em
câmaras de refrigeração a temperaturas entre 0 a 2 ºC e 90 a 95% de humidade relativa [4].
Mesmo com todos estes cuidados existem sempre algumas caraterísticas que se alteram e que
levam há degradação do produto da cereja, o que diminui o seu interesse de comercialização.
Esta situação ocorre quando o fruto tem a sua maturação adequado e entra em senescência.
Tendo em conta todos estes fatores existe todos os anos muitas toneladas de cerejas que não
são comercializadas devido ao seu elevado estado de maturação podendo estas ser
aproveitadas para o fabrico de novos produtos. As novas formas de comercialização tem
evoluído sobretudo nas regiões de maior produção e de criação de Denominação de Origem
Protegida (DOP), no distrito de Portalegre com a variedade de São Julião e de Indicação
Geográfica Protegida (IGP) na Beira Interior com a variedade de Saco da Cova da Beira, sendo
estas as regiões que tem mais problemas a nível de desperdício do fruto fresco.
No entanto, uma das possibilidades para se conservar este fruto, aumentando o seu tempo de
vida útil é através da redução do teor de água, para que a atividade da água (aw) decresça e
assim aumente a sua estabilidade e segurança à temperatura ambiente. Este parâmetro
influencia a atividade metabólica, resistência e a sobrevivência dos microrganismos
presentes. Para retirar a água da cereja, realiza-se a sua desidratação, que é uma mais-valia
para o produto que não é comercializado em fresco. Este produto desidratado é um produto
que tem o mínimo de conservantes químicos e possuem um excelente valor nutritivo,
contribuindo assim para alargar o seu potencial de utilização na dieta alimentar e aumentar o
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rendimento dos produtores através da redução dos desperdícios de frutos frescos [5]. Eles
podem ser consumidos tanto no primeiro mês como passados seis meses ou até mais, ao
natural, em sobremesas, gelados, iogurtes [6]. Uma outra vantagem dos produtos
desidratados são os seus requisitos de embalagem minimizados e menores custos de
transporte, como resultado da redução de peso [7].
O processo de secagem, ou desidratação de um alimento é uma das técnicas mais utilizadas
atualmente e também das mais antigas, utilizada já na época da pré-história e uma das mais
importantes, para prolongar a vida útil dos alimentos, fazendo com que estes possam ser
armazenados durante por longos períodos de tempo. Consiste na remoção ou na diminuição
de água presente no alimento, evitando assim que sejam criadas condições propícias ao
desenvolvimento dos microrganismos e degradação [8].
No presente estudo efetuamos a secagem de cereja fresca descaroçada num secador de ar
quente e num secador solar e determinamos experimentalmente as características físicoquímicas, nutricionais e microbiológicas da cereja fresca descaroçada e dos produtos
desidratados obtidos em ambos os secadores - passa de cereja.

2- Materiais e métodos
2.1- Amostra
No presente trabalho utilizamos a cultivar do tipo “DO SACO”, oriunda da Cova Da Beira do
interior Centro de Portugal. A colheita das cerejas foi realizada no mês de Junho, durante o
período da manhã e foram transportadas de imediato para os laboratórios do Centro de Apoio
Tecnológico Agroalimentar (CATAA).
Para a realização do trabalho utilizamos 50 Kg de cerejas frescas descaroçadas e um secador
de ar quente e um secador solar.
Realizamos três ensaios experimentais de secagem de 15 kg de cereja fresca descaroçada em
cada um. Um ensaio decorreu no secador de ar quente e os outros dois no secador solar, um
com cerejas frescas e o segundo com cerejas frescas envolvidas numa solução com ácido
ascórbico a 5%.
2.2- Metodologia analítica das análises fisico-quimicas
A medição da massa foi realizada através de uma balança Ohaus Fdseries, com um grau de
precisão 0,01. Para obtenção do calibre (mm) efectuamos a medição do diâmetro do fruto
através de uma craveira da marca Control Company, com uma precisão de 0,03 mm.A
determinação da textura foi efetuada num texturómetro da Stable Micro Systems, modelo
TA.XT Plus. Usou-se uma sonda de compression until 5 % deformation. Os resultados da
determinação representam a força máxima (N) aplicada ao fruto obtida pelo software
Exponent. Para a determinação da actividade da água (aw) utilizamos um equipamento da
marca “Rotronic” através do método de higrómetro electrónico. Para obter esta grandeza
utilizamos uma pequena amostra do fruto triturado que depois de homogeneizado foi
colocado no equipamento. A medição da cor foi efetuada na epiderme do fruto em dois
pontos opostos da zona equatorial, através de um colorímetro da Konica Minolta, modelo
CR400 e iluminante D65, utilizando o sistema CIE L*a*b* e utilizando o software Color Data
CM-S100w.O pH e a acidez total (g ácido málico.L-1) foram obtidos tendo em conta a NP EN
1132 [9] e NP 1421 [10], respectivamente. Na determinação destes parâmetros utilizou-se um
titulador automático da Crison, modelo Titromatic 2S+3B, e o software TiCom. O pH é
determinado por potenciometria. A acidez total é obtida por titulação potenciométrica, que
consiste na neutralização dos ácidos a pH igual a 8,1, por adição de uma solução alcalina de
hidróxido de sódio a 0,1 M. O teor de sólidos solúveis (ºBrix) foi determinado por
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refractometria de acordo com a NP EN 12143 [11] através de um refractómetro da ATAGO,
modelo PR-32 α.A proteína (g/100g) foi determinada segundo o método de Kjeldahi, que
consiste na mineralização da amostra (aproximadamente 1 grama) em meio ácido (ácido
sulfúrico), a quente, na presença de uma mistura catalisadora. Para a determinação da
proteína utilizamos o equipamento Kjeltec (FOSS).
Para determinação das análises físico-químicas utilizamos um conjunto de 100 cerejas,
divididas em 10 grupos com 10 cerejas (n=10).

2.3- Análises microbiológicas
Com vista a avaliação da qualidade das cerejas frescas bem como os produtos obtidos após a
secagem realizamos análises microbiológicas, nomeadamente as Bactérias coliformes a 37 ºC,
norma ISO 4832 [12], Bolores e leveduras (aw≤0,95), norma ISO 21527-2 [13], Listeria
monocytogenes, norma ISO 11290-1 [14], Microrganismos a 30 ºC, norma ISO 4833-1 [15] e
Salmonella, norma ISO 6579 [16].

2.4- Equipamentos de secagem
2.4.1 – Secador de ar quente
O secador de ar quente é constituído em painéis de poliuretano com uma espessura de 100
mm e com um comprimento, largura e altura iguais a 2 m, 1 m, e 2 m, respetivamente. A
câmara de secagem possui aproximadamente um volume de 4 m3, e tem capacidade para
acomodar dois carros verticais de 12 tabuleiros. Os tabuleiros são construídos em rede
metálica (55cm x75cm) de malha fina.
A secagem dos produtos realiza-se por intermédio do processo de convecção de ar quente,
que circula sobre os produtos colocados nos tabuleiros. O ar é aquecido por resistências
elétricas e movimentado por um ventilador, colocado no lado esquerdo, no interior do
secador. A movimentação do ar no seu interior é realizada de modo rotativo, provocado pela
impulsão do ventilador e direcionado por um conjunto de alhetas semicirculares fixadas nos
dois vértices do lado esquerdo da câmara de secagem.
O secador tem uma abertura no teto para entrada de ar fresco ambiental e outra na parte
inferior da porta, para a saída do ar do seu interior para o exterior do edifício, através de
uma conduta flexível. Ambas as aberturas possuem uma válvula rotativa para controlo de
entrada e saída do ar da câmara.
Este equipamento possui um sistema de controlo da temperatura, humidade relativa e de
velocidade de circulação do ar no interior da câmara. Estas condições podem ser ajustadas ou
alteradas, através do acionamento da abertura das válvulas de entrada e saída de ar do
secador, a potência elétrica das resistências e a velocidade do ventilador.
Na figura 1 apresenta-se uma imagem do secador de ar quente do Laboratório do CATAA que
foi utilizado na realização do ensaio.
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Figura 1-Secador de ar quente
Para realizarmos a secagem da cereja no secador, colocamos as cerejas descaroçadas sobre a
rede dos tabuleiros e para avaliar o processo de secagem ao longo do tempo colocamos duas
cuvetes de referência com uma determinada quantidade de cerejas, para medição da
diminuição do peso. A pesagem destas cuvetes realizou-se no período de 2 em 2 horas. Ao
mesmo tempo também realizamos a medição da humidade das cerejas. A secagem foi dada
como concluída quando o peso das cuvetes de referência se apresentava inalterado após duas
medições consecutivas e a humidade das cerejas desumidificadas se encontrava
compreendida no intervalo entre 5 a 12 %.

2.4.2- Secador solar
O secador solar é constituído por um colector solar e uma câmara de secagem fabricada em
madeira, com capacidade para acomodar 5 tabuleiros de rede metálica de malha fina. A
câmara de secagem possui uma porta para permitir a entrada e saída dos tabuleiros. O
secador está todo isolado com materiais isolantes para impedir a perda de energia para o
exterior. Também possui um conjunto de equipamentos de medida de temperatura, humidade
relativa e velocidade do ar, fixados em vários pontos da sua estrutura.
O ar exterior entra na parte inferior do colector onde aquece no seu interior por intermédio
da energia da radiação solar incidente e sobe pela câmara onde se encontram os tabuleiros
com a fruta, saindo pela chaminé localizada na parte superior desta, conforme se observa na
figura 2.
O coletor solar tem um comprimento de 1635 mm e uma largura de 1025 mm, e a câmara de
secagem tem uma altura, largura e profundidade iguais a 1040 mm, 1025 mm e 980 mm,
respetivamente.
O secador foi construído no laboratório de Termodinâmica e Transmissão de Calor do
Departamento de Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior.
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Figura 2- Secador solar

3. Análise e discussão de resultados
3.1- Curvas de secagem
Na figura 3 apresenta-se a curva de secagem da cereja fresca no secador de ar quente.
Conforme se constata na figura verificamos uma diminuição da humidade mais acentuada na
primeira fase do ensaio, sendo esta perda de água da cereja mais lenta depois de decorridas
cerca de 20 horas. O tempo de duração do ensaio foi aproximadamente de 44 horas.

Figura 3 – Curva de secagem da cereja fresca descaroçada no secador de ar quente
Na figura 4 apresentamos a curva de secagem da cereja fresca descaroçada no secador solar.
Neste ensaio constatamos que na fase inicial a diminuição da humidade foi lenta,
nomeadamente no 1.º dia do ensaio, para depois se registar uma maior diminuição da taxa da
humidade nos dias seguintes. Neste ensaio, as condições atmosféricas foram favoráveis e a
secagem da cereja decorreu normalmente, embora apresentando um maior tempo de
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secagem relativamente à que ocorreu no secador de ar quente, sendo neste caso cerca de 48
horas.

Figura 4 – Curva de secagem da cereja fresca descaroçada no secador solar

Na figura 5 apresenta-se a curva de secagem da cereja fresca descaroçada envolvida em ácido
ascórbico no secador solar. Conforme se constata no gráfico a evolução da diminuição da
humidade menos acentuada ao longo dos dias, em virtude de se terem registados factores
climatéricos adversos durante o ensaio. O tempo de secagem da cereja neste ensaio foi maior
em relação aos restantes, tendo este facto alguma influencia nas propriedades da cereja
desidratada. O tempo de secagem foi de 85 horas.

Figura 5 – Curva de secagem da cereja fresca descaroçada envolvida ácido ascórbico no
secador solar

3.2- Características físico-químicas e nutricionais
Na tabela 1 apresentamos as propriedades físico-químicas e nutricionais das cerejas frescas
descaroçadas e das cerejas desidratadas, obtidas no laboratório de Físico-química do Centro
de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CAATA).
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Tabela 1- Características físico-químicas e nutricionais da cereja fresca e das passas de cereja
Caracteristicas

Valores médios
Cereja com
Cereja
Cereja
acido
desidratada no desidratada
Cereja fresca
ascórbico
secador de ar no secador
desidratada no
quente
solar
secador solar

Calibre (mm)
Textura (N)
Humidade (g/100g)

25±1,2

14,87±1,88

15,31±2,05

14,99±1,41

162,39±38,02

30,20±12,43

30,08±21,15

45±17,23

77,45

22,45

25,68

17,43

0,98±0,003
22,27±0,24
27,75±0,93

0,64±0,02
73,43±1,44
21,22±1,59

0,67±0,01
71,0±1,01
19,71±1,80

0,52±0,04
79,04±5,18
18,28±2,08

a*

13,58±3,75

4,90±2,06

3,21±1,55

3,56±1,62

b*

2,40±1,13

2,74±1,54

1,86±1,78

2,06±1,07

pH

4,05±0,05

4,15±0,17

4,3±0,26

3,87±0,10

Acidez Total (m Eq/100g)

8,55±0,2

25,23±1,61

21,63±1,60

27,10±2,4

Proteína (g/100g)

1,2

4,2

4,4

5,01

Gordura (g/100g)

Atividade da água (aw)
Solidos Soluveis Totais (ºBrix)
Cor
L*

< 0,1

0,2

0,1

0,1

Hidratos de Carbono (g/100g)

21

75,05

67,45

81,13

Cinzas (g/100g)

0,4

2,12

2,34

2,34

Fibra (g/100g)

0,93

1,6

1,99

2,43

1321,42

3129,41

2910,32

3945,39

Actividade antioxidante - DPPH
(mg TE/kg fruta)

1468,2

5360,67

4738,84

6364,83

Valor energético (kcal)

83,99

302,7

288,4

345,4

Teor de polifenóis totais
(mg ácido gálico/kg fruta)

Da tabela anterior constatamos que as características das cerejas desidratadas são muito
similares para os três ensaios com excepção de algumas propriedades da cereja fresca
desidratada envolvida em ácido ascórbico no secador solar, provocadas pelo efeito da solução
do ácido ascórbico e das condições atmosféricas que se registaram durante a realização deste
ensaio.
Os resultados obtidos das características e propriedades dos produtos desidratados permitemnos realçar que estes produtos são excelentes em termos nutritivos, têm um bom aspecto
visual e são estáveis há temperatura ambiente, embora seja sugerida a sua conservação em
embalagens em vácuo.

3.3- Características microbiológicas
Na tabela 2 apresentam-se os resultados das análises microbiológicas da cereja fresca
descaroçada e dos produtos obtidos nos dois secadores.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

265

Tabela 2 Análises microbiológicas da cereja fresca e das cerejas desidratadas
Valores médios

Análises microbiológicas
Cereja
fresca

Cereja
desidratada no
secador de ar
quente

Cereja
desidratada
no secador
solar

Cereja com
ácido
ascórbico
desidratada no
secador solar

Bactérias coliformes a
37ºC, contagem

<10

<10

<10

<10

Bolores
contagem

<40

<10

<10

<10

Bolores e leveduras
(aw≤0,95), contagem

1,70E+02

<10

3,60E+03

3,40E+03

Leveduras (aw>0,95),
contagem

1,50E+02

<10

3,60E+03

3,40E+03

Ausência em
25 g

Ausência em 25
g

2,60E+03

1,70E+04

Ausência em
25 g

Ausência em 25
g

(aw≤0,95),

Listeria monocytogenes,
pesquisa

Microrganismos a
ºC, contagem
Salmonella spp.,
pesquisa

30

Ausência em
Ausência em 25 g
25 g

7,70E+03

1,20E+03

Ausência em
Ausência em 25 g
25 g

De uma apreciação global, podemos concluir que os resultados são satisfatórios. Salienta-se a
ausência de microrganismos patogénicos (Listeria monocytogenes e Salmonella spp.), assim
como um nível aceitável para os indicadores de qualidade, comprovando a inocuidade e
salubridade dos produtos.

4. Conclusões
Neste estudo efetuamos a caracterização das propriedades físico-químicas, nutricionais e
microbiológicas da cereja fresca e dos produtos desidratados obtidos pelo processo de
secagem de ar quente e solar. No secador de ar quente utilizamos uma amostra de cerejas
frescas descaroçadas e no secador solar utilizamos duas amostras de cerejas, uma de cerejas
frescas e outra de cerejas frescas com aplicação de ácido ascórbico a 5%.
Concluímos que a secagem mais rápida decorreu no secador de ar quente, tendo no entanto a
desvantagem de utilizar um elevado consumo de energia elétrica, em detrimento do secador
solar que utiliza energia renovável - o sol. Contudo este último tem a desvantagem de ser
dependente das condições climatéricas, exigindo radiação solar e uma baixa humidade
relativa do ar exterior.
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

266

Relativamente às propriedades das passas, são elas são todas muito semelhantes, não tendo
muitas diferenças nem quer nas análises físico-químicas nem quer nas microbiológicas.
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Abstract
This experimental work focuses speciﬁcally on the development and construction of a prototype and the study of diﬀerent
strategies to optimize food drying from solar energy. The main study variable is the eﬃciency of the solar dryer. In order to
optimize the system and increase the drying rate it was decided to use a photovoltaic panel which will power a resistive load
- thus obtaining higher air temperature which enters the drying chamber. First, are shown some considerations about the
range of applications and methods of harnessing solar energy, emphasizing how important it is to conserve food products
through solar drying. To elucidate this concept existing models of solar dryers are reviewed, highlighting the most eﬃcient
and representative of each category, in order to understand the work already developed in this area. All experimental results
were obtained in drying trials during the summer of 2016. These results demonstrate the advantages and disadvantages of
each strategy adopted. Calculations were made and performance parameters discussed, allowing to take conclusions about
the modus operandi and design of this type of units. In order to beneﬁt the most of the energy generated, and thus reduce
waste, certain measures have been identiﬁed that promote the correct use of PV panels for drying agricultural products. All
of this work is for the purpose of being adopted by local farmers.
Keywords
Solar dryer; Dryind methods; Photovoltaic energy
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Experimental study of a photovoltaic solar dryer
I. Introduction
Alternative techniques to bring solar energy to different applications are quite old. The
industry has made available to society the technology needed to convert solar energy into
electrical energy for many years. Currently, in this period of polluted and salty environment,
we have to be aware of the need to preserve the environment. It’s in this combination of
concerns that we must use the solar radiation available every day with notoriously energy
goals.
The developed world as we know it, is based on compulsive consumption of fossil fuels taken
from reservoirs made millions of years ago, since the Industrial Revolution in the 18th
century. However, this extraction and consumption have a cost: the emission of toxic gases
into the atmosphere. On the other hand, the production of electricity using solar radiation
reaching the Earth's surface after traveling 150 million kilometers, has no such disadvantage
[1].
A known fact about the less developed countries is that they face severe energy problems and
therefore face obstacles in the conservation of their agricultural products. This lack of energy
creates more poverty jeopardizing the preservation of food. This difficulty may be, by far,
eased by using solar energy avoiding a possible waste of food products which are easily
perishable. Consequently, the rationalization of food sources is critical. With this purpose
handcraft processing methods and food preservation have been optimized in the last decade.
The sun that shines 250 days a year in Portugal, providing more than 3000 hours of natural
light is an excessive source of energy. Solar drying is an ancient practice of low cost food
preservation and, being agriculture a seasonal activity, obtaining food converges at certain
times of the year. Thus, the relationship between agriculture and technology must be
considered in a broad sense [2].
The foundation of the future sustainability of the planet is subject to decisions taken
deliberately nowadays. Future generations must take into account the current levels of
pollution; choosing renewable energy instead of fossil fuels is essential. In this sense, it's
crucial to take advantage of the electricity from renewable resources [3]. However, regarding
to PV panels, the technical documentation to help understand, design and implement a
secure solar dryer with a PV system is scarce. This gap includes a range of intelligible reasons
that served as motivation for this scientific work.
Within this context, the main goal of the present study is to evaluate the performance of a
solar dryer under different conditions from the outside environment and therefore it was
necessary to build an experimental prototype. This achievable project allows us to assess the
process of photovoltaic solar drying so that later on it’s possible to improve it.

A. Food Drying
The use of radiation from the sun for drying methods is one of the oldest applications of solar
energy. This process has been adopted since the dawn of humanity with the purpose of
preserving food. Furthermore, drying was employed in other useful materials such as animal
skins and building materials. This energy source was the only one available to man until the
discovery and use of wood and biomass.
The solar dryers are usually small capacity equipment and they're based on empirical
knowledge. The majority of these projects are mainly used for drying various food products,
whether in small remote communities, whether in industrial production of small-scale [4].
The process of drying food products is a challenging task and difficult to achieve due to the
different structural characteristics of these products. Removing the water from the food
products has to be done without compromising their physical and chemical properties in view
of their final quality. To achieve the desired product quality, we must understand fully the
existing methods of drying and all the related concepts.
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B. Drying Methods
Agricultural products are indeed sensitive to drying conditions. The solar drying must be
performed with caution so it does not affect the product's color, flavor, texture and
nutritional value. That said, the selection of drying conditions is of utmost importance.
The modus operandi of solar dryers is based on a principle of mass and heat transfer
designated convection, whereby water is forced to evaporate and this steam is removed by
natural or forced convection. Once a mass amount of a fluid is heated, the respective
molecules move rapidly, increasing the total volume. The principle of convection is explained
by the upward movement of this less dense mass inside the fluid that fills the position of the
masses which have a lower temperature. The densest fraction of the fluid, and obviously
colder, moves to the bottom filling the position which was earlier filled by the portion of
previously heated fluid. These formed currents, of natural convection, support the circulation
fluid since this process is repeated several times [4].

C. Solar Dryers Classification
The solar dryers that have been designed and developed are characterized by various forms
and designs. The choice of a drying method depends on the type of product to be dried, the
availability of the same and the total cost of the system. Various methods of dehydration and
different types of dryers are commercially available for drying a wide variety of food.
Solar dryers can be classified in various ways as shown in Figure 1. Regardless the
classification and categorization of the drying technology, the application of a particular
drying technique depends on the type of food and its characteristics. Usually, the choice of
the type of solar dryer and the drying method is highly dependent on the capacity, efficiency
and investment cost [5]. The solar dryers are divided into two main categories:
Active dryers;
Passive dryers.

Figure 1 - Classification of solar dryers according to Leon et al. (2002)

In active solar dryers, with forced circulation, the hot air flows through a fan that is usually
powered by small PV panels. In this moisture removal process, there's a greater temperature
control and air flow that is forced out to the outside. In active dryers, the drying process is
pretty fast and does not require large areas to place the products. Usually, foods are
distributed vertically in separate trays in order to increase the system's capacity. Therefore,
solar dryers with forced circulation are suitable for large quantities of agricultural products
[6].
On the other hand, the natural drying consists on placing the food exposed to the sun inside a
chamber capable of retaining heat. This method has become quite economical when
compared with solar dryers with forced circulation. The fact that a fan is not necessary,
doesn’t lead to an energy consumption and thus there's no complex equipment attached.
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However, this method is slower and it requires large areas to expose the product to dry, as in
the specific case of these dryers, gravity is presented as the only force responsible for
convection currents [7]. Another factor to take into account is the weather conditions of the
site. The climate is important since, as mentioned above, to obtain a final product quality we
have to control the physical and chemical properties of the product to be dried.
In direct sun drying, the agricultural products are exposed for longer times to solar radiation
under the prevailing conditions. This method proves to be very time consuming and the
possibility of contamination due to micro-organisms and insects is higher. However, there is
another type of direct solar dryers in which the product to be dried is usually within curtains,
greenhouse, or in glazed boxes. Thus, the product is heated by solar radiation and the humid
air is removed by the movement of the ambient wind. These dryers have accelerated the rate
of moisture loss and the product is safe from the weather. In indirect drying systems for air
heating it's possible to use various energy sources making the use of fans advantageous. In
addition, developed mixed solar dryers have been developed that use both the principles of
direct and indirect dryers.

II. Experimental Setup
Photovoltaic systems, as well as other energy production systems, are based on principles of
operation and interface with other electrical systems that are also guided by well-established
norms and electrical standards.
Although a PV panel produces electricity when exposed to solar radiation, a number of other
components are necessary to conduct, control, convert, distribute and store the energy
produced by the panel.
Depending on the functional and operational requirements of the system, the necessary
specific components include extremely important elements such as a power inverter DC-AC,
batteries and charge controllers. These installations are composed essentially by four main
components:
250Wp Polycrystalline PV panel;
MPPT Charge Controller 75|15;
Electric resistance – 295Ω;
Gel Deep Cycle Battery 60Ah – 12V;
Inverter 12V – 180VA.

Figure 2 - Electric circuit of the assembling of all the components used

A. Prototype
The developed prototype is based on the concepts of existing solar dryers. In order to
promote the circulation of hot air, two air vents were attached to the upper area of the
dryer, as shown in Figure 3.
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Thus, the hot air after releasing heat in the drying chamber is expelled by convection forces,
thereby renewing the hot air inside the solar dryer. Furthermore, the renewal of the air in
the drying chamber is held at the bottom of the dryer through an adjustable rectangular
aperture through which cold air enters from the outside. Consequently, it ensures the air
circulation throughout the entire process, promoting the drying of agricultural products. The
solar dryer was dimensioned by modules and attachment systems. Thus, it’s possible to adjust
the input section of the air.
The developed photovoltaic solar dryer is unique in the heating circulating air – when the air
enters the solar dryer is heated by the heat released by the electric resistance placed in the
middle of the route, powered by the PV panel.

Figure 3 - Solar dryer prototype

Although it may seem logical and rational to build large solar dryers it was not possible to do
it. One of the biggest obstacles is the complexity related to transport and installation of such
systems [8]. Therefore, the prototype was built from pre-established sizes from the
respective material industry. The project took into account the proportions that allowed the
use of these materials with the least possible losses based on the standard maximum
dimensions of the insulating material manufacturers, MDF boards, profiles, photovoltaic
panel, etc.
All the objects exposed to radiation from the sun heat up by absorbing the incident energy.
That said, the heating process will be as fast as less reflective the surface exposed to solar
radiation is. Subsequently, the structure has been painted black to absorb the maximum
radiation, as shown in Figure 4. Of all the colors, matte black is characterized by absorbing
large amounts of energy [8].
This prototype presents some peculiarities when compared to similar solar dryers. As for its
size, the dryer was designed and built with 2.5 meters long, 1 meter wide and 3.5 meters
high. At the top is characterized by having two circular chimneys with 120 mm in diameter
that differ according to the drying method intended to operate. For natural convection is
used the chimney with the butterfly valve to regulate the air flow. On the other hand, the
remaining chimney has a fan inside intended for forced convection.
The process of food drying is made inside the drying chamber with the purpose of avoiding
undesirable variations from solar radiation and therefore obtaining a final product of quality.
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Figure 4 - Solar dryer before and after the painting

The developed prototype is considered a passive and indirect solar dryer operating in natural
convection as shown in Figure 9. Although there’s a chimney with a fan, it was not used in
these experiments.

Figure 9 - Concept dimensioned in SolidWorksTM and the final design of the solar dryer

III. Results and Discussion
The scope of the experimental study is to conduct experiments with different values of power
in order to understand the behavior and the influence of different values applied to the
electrical resistance and the respective role in heating the circulating air inside the solar
dryer. Thus, the goal is to enhance the prototype through a range of operating conditions and
study the energy behavior of the dryer.
Aiming to evaluate the behavior of electrical resistance depending on different values of
power were performed four different types of experiments, designated by:
Experiment 1 – 170W with no load restrictions;
Experiment 2 – 100W;
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Experiment 3 – 125W;
Experiment 4 – 150W.
One of the objectives in relation to the performed experimental tests was starting them with
similar climate conditions: ambient temperature, solar radiation and wind speed. By
extension, it would also be ideal to start the experiments with the same voltage in the
battery so that all tests are more credible, making possible a better comparison between the
results of the various experiments. The period required for those experiments was initially
twelve hours in order to take full advantage of the available solar radiation. However, that
was not the case since the battery reached a point in which kept interrupting the power
supply to the inverter. Interruptions in the experiments took place between 12h45m and
13:30, lasting forty-five minutes. As one of the objectives of experiments was to study the
behavior of the battery depending on the system in low radiation situations, the chosen
interval was optimal due to the daily peak of sunlight during this period. Within the range of
all the collected data, only the most relevant and pertinent are presented and analyzed. In
particular, the ambient temperature, the temperature inside the drying chamber, the battery
voltage on different experiments, the values of power applied to the load and the estimated
solar radiation on site.

Figure 5 - Experiment 1 – 170W with no load restrictions

Figure 6 - Experiment 2 – 100W
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Figure 7 - Experiment 3 – 125W

Figure 8 - Experiment 4 – 150W

Regarding to the experimental results, as expected, different values were obtained according
on the daily climate conditions and depending on the value of the power applied to the load.
Therefore, by analyzing the results, the conditions for the first experiment are ideals and
best suited to, for example, dry cherries - a maximum temperature of 63°C was obtained
inside the drying chamber.

IV. Conclusion
Different experimental studies made with different methods to dry agricultural products
allow to evaluate the differences between them with the purpose to optimize the process of
solar drying. However, these four different experiments demonstrate the same conclusion:
nowadays, there’s no specific solar dryer model without disadvantages regarding to the
desired type of drying.

Regarding the types of charge controllers, it’s perceptible that the PWM type must be used in
systems whose PV panel voltage is similar to the battery voltage. However, that’s not the
case with the PV panel used and hence the MPPT charge controller was chosen. This charge
controller is more sophisticated but more expensive.
The two types of controllers are distinguished by the process they seek the maximum power
point of the PV module. The MPPT charge controller does it by adjusting the input voltage in
order to collect the maximum energy from the PV panel and then this energy is automatically
monitored with the purpose of charging the battery according to the controller algorithm.
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Essentially separates the voltage of the battery from the PV panel voltage, so that a 12V
battery can be connected to the MPPT charge controller and simultaneously to the panel to
produce 36V.
In all scenarios, the production of electricity through the sun will continue to rise. The
increase in energy consumption worldwide leads to the indispensability of using renewable
energies. The use of technologies related to renewable energy contributes to the production
of clean, safe and affordable electricity. The need to achieve the goals imposed by
international agreements regarding emission reductions and the increasing of environmental
concerns should propel this technology to become more established as a marketable and
economically viable product.
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Abstract
The focus on the application of information and communication technologies & electronics (ICTE) in agriculture has been
very fast and very diversiﬁed. With the adoption of increasingly eﬃcient and modern technologies, agriculture in general
improves its competitiveness and production is carried out in a more sustainable way. The intensive use of ICTE in this
sector has been aimed at creating integrated solutions that generate eﬀective gains in productivity, sustainability and
economic, social and environmental quality. ICTs aimed at monitoring livestock have some common characteristics. Precise
positioning and geolocation from GPS, geographic mapping, sensors and communication systems constitute a complete and
extremely accurate system for monitoring vital signs. Within the electronics, it also includes the data acquisition and
processing, directed to the control, regulation and performance. These technologies, coupled with extensive veterinary
health research, enable the creation of an accurate monitoring system. This proposal for a TIC-based livestock monitoring
system is developed as a collar, which will allow the evaluation of the heart rate and temperature of each animal. The
correct evaluation of these two parameters only, proves to be very useful for many of the pathologies and anomalies that
constitute economic losses for the producers. With precise monitoring, it is possible to overcome these harmful events to a
production.
Resumo
A aposta na aplicação das tecnologias da informação e comunicação & eletrónica (TICE) na agropecuária tem seguido um
compasso muito rápido e muito diversiﬁcado. Com a adoção de tecnologias cada vez mais eﬁcientes e modernas, a
agricultura no geral melhora a sua competitividade e a produção é realizada de forma mais sustentável. O uso intensivo das
TICE neste setor tem visado a criação de soluções integradas que originem ganhos efetivos em produtividade,
sustentabilidade e qualidade económica, social e ambiental. As TIC dirigidas à monitorização de gado apresentam algumas
características comuns. O posicionamento preciso e geolocalização a partir do GPS, o mapeamento geográﬁco, os sensores
e os sistemas de comunicação constituem um sistema completo e de extrema precisão no que toca à monitorização de
sinais vitais. Dentro da eletrónica, inclui-se ainda a aquisição e o processamento de dados, dirigida ao controlo, regulação e
atuação. Estas vertentes da tecnologia aliadas a uma extensa pesquisa acerca de saúde veterinária permitem a criação de
um sistema de monitorização precisa. Esta proposta de sistema de monitorização de gado com base nas TICE é
desenvolvida sob a forma de coleira, que permitirá avaliar o batimento cardíaco e temperatura de cada animal. A avaliação
correta destes dois parâmetros apenas, revela-se muito útil para grande parte das patologias e anomalias que constituem
perdas económicas para os produtores. Com uma monitorização precisa, é possível contornar estes acontecimentos
prejudiciais a uma produção.
Keywords
Monitoring; Agriculture 4.0; Sustainability; Veterinary Health; Veterinary Health
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As tecnologias da informação e comunicação &
eletrónica (TICE) no setor agropecuário
1. Enquadramento
O sector agrícola é muito importante na economia e sustentabilidade de um país. Com o
aumento cada vez mais acentuado da população, a tarefa de proporcionar alimentação com
qualidade a todos é cada vez mais complicada. Nos próximos 15 anos, é expectável que o
consumo de carne a nível global aumente 40%, precisamente devido ao aumento demográfico,
visto que no ano 2025 são previstos 8 mil milhões de habitantes em todo o mundo, e em 2050,
9,6 mil milhões [1].
Segundo a FAO [2], a procura global de produtos provenientes de gado aumentará 70% em
2050 e atualmente estima-se que cerca de mil milhões de pessoas consideradas pobres
dependam da criação de gado para obterem alimentos e rendimento. Apesar da necessidade
da criação de gado, este setor contribui negativamente no que toca de gases do efeito de
estufa. Para cerca de 800 milhões de agricultores com reduzidos recursos, a criação de gado é
a solução para a pobreza, contudo os ruminantes contribuem bastante na emissão de gases de
estufa. Dentro das emissões causadas pelo Homem, 14,5% provêm deste setor, que é também
o que ocupa mais área global de terreno agrícola devido a campos de pasto e cultivos para
alimentação de gado. Este fenómeno ocorre porque os ruminantes possuem um processo
digestivo muito complexo, para puderem digerir alimentos de baixa qualidade, como por
exemplo a erva que ingerem nos campos de pasto. Este processo digestivo denomina-se por
fermentação entérica e geralmente contribui com grandes quantidades de metano (CH4) que
são libertadas para a atmosfera.
A fermentação entérica é uma parte no processo digestivo de ruminantes, onde os micróbios
decompõem e fermentam a comida que se encontra no sistema digestivo. O metano entérico
é um produto do processo digestivo, que é libertado para a atmosfera através da eructação
dos animais. A quantidade de gás libertado está diretamente relacionada com a sua
alimentação, em termos de qualidade e quantidade, da energia que o animal consome, do seu
tamanho e ritmo de crescimento e temperatura ambiente, entre outros fatores [2].
A intensidade de emissões é maior em países em desenvolvimento do que em países
altamente industrializados, visto que nestes a produtividade é superior. Aumentar a
produtividade nos países em desenvolvimento é crucial para a otimização e eficiência da
produção, assim como para a melhoria na qualidade e segurança dos alimentos produzidos e
para a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa simultaneamente [2].
As emissões de metano entérico são preocupantes comparadas com outros gases devido às
diferentes consequências que provocam. Este gás de meia-vida de 12 anos, capta 84 vezes
mais calor em comparação com o CO2 nas duas décadas após a sua libertação (Figura 1 – a)).
O seu impacto no aquecimento global é 28 vezes maior do que o do CO2 num período de 100
anos, como ilustrado na Figura 1 - b). Os ruminantes constituem 30% das emissões globais de
metano (ver Figura 1 – c)). Dentro desse número, 77% é libertado por gado bovino, 14%
búfalos e 9% ruminantes de pequenas dimensões, como ovinos e caprinos (ver Figura 1 – d)).
Existe também um grande uso de outro recurso natural que é a água. A ótima gestão destes
recursos é essencial para a manutenção da biodiversidade e diminuição da influência que este
setor tem nas alterações climatéricas. A otimização da produção permite que a emissão de
gases diminua, pois, a qualidade e produtividade do processo aumenta [2].
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a)

b)

c)

d)

Figura 1 – Estatísticas acerca da emissão de metano por parte dos ruminantes [2].

2. O problema em estudo e a sua relevância
É urgente aumentar a produção de alimentos, e essa procura deve ser suprida de modo
ecológico e sustentável tanto para os animais, como para os consumidores e para o meio
ambiente. Neste projeto existem duas vertentes alimentares, pois apenas com bovinos são
obtidos leite e carne, sendo o leite um bem essencial [1].
Este projeto enquadra-se na área de agricultura de precisão, precisamente na agropecuária. A
agropecuária de precisão permite aos produtores que satisfaçam de modo mais eficiente e
eficaz a procura atual e futura, e simultaneamente com qualidade, pois conseguirão gerir um
maior número de animais com menos recursos humanos.
No âmbito deste projeto, pretende-se que os produtores obtenham as avaliações dos
parâmetros fisiológicos e posicionais dos animais sempre que pretendem, poupando-se assim
tempo e dinheiro, pois o apoio veterinário irá apenas ser necessário em caso de um desvio dos
parâmetros normais. Este tipo de monitorização não se cinge a bovinos, é reprogramável e
adaptável a quase todos os animais.
Atualmente, a dificuldade em monitorizar o gado já é sentida, e com o crescimento da
população essa dificuldade irá aumentar bastante. As técnicas usuais de monitorização são
insuficientes para uma atualização constante e acertada do estado de saúde dos animais, pois
requerem muito investimento em recursos humanos e conhecimento veterinário, tudo para
informações apenas esporádicas [1].
Um sistema com todas estas características, ou seja, capaz de monitorizar, comunicando
sempre que o utilizador desejar, será muito útil e futuramente essencial para a
sustentabilidade de uma produção.
O termo Agricultura 4.0 refere-se à modernização da agricultura no geral. Esta evolução já
obteve resultados positivos, tanto na gestão de tempo como de recursos.
Apesar dos resultados serem ótimos quando comparada ao método tradicional, ainda há
contrariedades, como sejam o investimento inicial na automatização da produção, pois tende
a ser elevado, sendo também a adaptação das novas tecnologias por parte dos produtores
outro obstáculo.
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O objetivo da aplicação de um sistema de monitorização é a recolha e avaliação de dados de
forma contínua, precisa e em tempo-real para a ajuda da tomada de decisão por parte do
utilizador, enquanto se diminui os custos operacionais e minimiza a pegada ecológica. O ideal
seria um custo diminuto do sistema, assim como uma interface intuitiva, acessível e simples
para o utilizador.
A agricultura 4.0 é uma área bastante atual e com elevado relevo a nível económico e
ambiental, pois é crucial uma ótima utilização de recursos. Tanto a nível ambiental como
humano, é necessária uma boa gestão de recursos para manter a sustentabilidade ambiental e
económica da zona onde existe a produção e a nível global.
Todos os mecanismos, patentes e projetos académicos acerca deste tema, têm em comum o
objetivo de otimizar a produção, prevenindo doenças ou comportamentos prejudiciais por
parte dos indivíduos. É também possível com o auxílio destes mecanismos, diminuir o período
de espera entre gestações, pois através de certos fatores consegue-se avaliar a prontidão dos
indivíduos
quanto
à
próxima
inseminação.

3. Saúde Veterinária
Uma das partes essenciais para o desenvolvimento do tema que envolve este trabalho reside
na análise da saúde veterinária como um todo, no que diz respeito aos animais de gado. É
crucial listar as patologias mais comuns, pois com a monitorização frequente dos animais, é
possível deter estas patologias de se desenvolverem até um estado crítico. Idealmente, esta
monitorização irá também impedir a propagação para outros animais, ou mesmo conseguir a
prevenção total para que os animais não cheguem a contrair qualquer patologia.
Para além da prevenção de doenças, o estudo da saúde veterinária, aliado a um sistema de
monitorização e regulação, tem a potencialidade de otimizar a produção de leite ao
aumentar o intervalo entre o parto e a próxima conceção.
Na Tabela 1 encontram-se os batimentos cardíacos por minuto (bpm) em repouso e na Tabela
2 as suas taxas respiratórias em repouso, de várias espécies.

Tabela 1 - Valores de metabolismo para várias actividades [3].
Espécie

Intervalo de bpm

Bovinos (leite)

48 – 84

Caprinos

70 – 80

Ovinos

70 – 80

Equinos

28 – 40

Suínos

70 – 120

Tabela 2 - Intervalo de respirações/min em repouso de várias espécies [3].
Espécie

Intervalo de respirações/min

Bovinos (leite)

26 – 50

Equinos

10 – 14

Suínos

32 - 58

Ovinos

16 – 34
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O gado de campo, devido ao meio onde se encontra, não é relevante observar o seu intervalo
de respirações/min nem os seus batimentos/min, pois são mais ativos, não havendo
constante.

3.1 Patologias
Com a monitorização e controlo, ou seja, com o desenvolvimento da agricultura 4.0, é
possível prevenir o aparecimento destas doenças e anomalias mais comuns e mesmo não
prevenindo pode advertir o produtor para um diagnóstico e tratamento atempados. Na Tabela
3 estão representadas as várias doenças e sintomas ou sinais observáveis e os sensores para
cada uma. As patologias mais comuns são apresentadas abaixo, sendo estas o Stress Térmico,
Claudicações, Mastite, Quistos Ováricos, Cetose, Febre do leite e Pneumonia.
Tabela 3 - Sensores adequados a cada tipo de anomalia [4].
Doença

Stress Térmico

Comportamentos anómalos/ Alterações
Fisiológicas
Menor atividade/Desconforto

Acelerómetro

Temperatura corporal muito elevada ou
reduzida

Temperatura

Alterações na locomoção
Claudicações
Mastite

Acelerómetros/Pedómetros

Menos pastoreio

Célula de carga

Menor produção

Acelerómetro

Menor produção/Menos pastoreio
Quistos Ovários

Alterações de temperatura

Menor pastoreio

Condutividade elétrica
Acelerómetro

Ruminação

Microfone

Hálito
Febre do leite

Pressão
Temperatura

Qualidade do leite (condutividade
elétrica)

Cetose

Sensor adequado

Gases

Alterações no movimento

Acelerómetro

Tosse
Pneumonia

Aumento da frequência respiratória
Menor apetite/Menos pastoreio

Microfone
Acelerómetro
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Pode-se concluir que um sensor pode ter várias aplicações, nomeadamente o mesmo sensor
pode ajudar na prevenção ou tratamento precoce da doença pois costuma ser o primeiro
aviso.

4. Testes Experimentais
Foi utilizado um microcontrolador BITalino (r)evolution, que consiste numa placa que contém
todos os componentes previamente ligados para uma utilização imediata e simples. Visto que
pode ser utilizado sem qualquer tipo de programação necessária inicialmente, é indicado para
atividades laboratoriais nomeadamente relativas à aquisição e análise de biossinais.

Figura 2 – BITalino (r)evolution Board Kit [5].
Foi utilizado o software OpenSignals para a visualização, gravação e posterior análise dos
biossinais. É compatível com BITalino, BITalino (r)evolution, biosignalsplux e motionplux, e
suporta até três aparelhos simultaneamente.
O BITalino é um microcontrolador que possui todas as características para a viabilidade dos
testes experimentais. Com apenas o sensor de ECG que está incluído no BITalino (r)evolution,
é possível obter a frequência cardíaca, que é o primeiro passo para a realização de um
projeto de maior escala. Com a frequência cardíaca torna-se possível esboçar já um vasto
leque de conclusões acerca do estado de saúde do animal.
Adicionando ao BITalino componentes com a capacidade de medir a temperatura corporal e
um sistema de localização como o GPS, tem-se um sistema que verifica os fatores mais
importantes para um diagnóstico precoce e para uma acertada prevenção de roubo.

4.1 Colocação dos sensores
A auscultação do batimento cardíaco é realizada na mão esquerda da vaca, como está
representado na Figura 3 [6].
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Figura 3 – Localização da auscultação do batimento cardíaco [6].

Apesar de esta ser a técnica mais comum, o objetivo deste sistema é que esta avaliação seja
feita automaticamente. Após uma extensa pesquisa, a conclusão a tirar é que ainda não
existem sistemas automatizados para esta medição. Contudo, ao realizar várias medições com
o microcontrolador BITalino, e o seu sensor de ECG, verificou-se que a melhor medição foi a
realizada precisamente na zona representada na Figura 3.

4.2 Resultados
Na Figura 4 encontra-se um dos locais onde foi realizada uma medição, de forma a apurar as
diferenças dos resultados nas diferentes zonas.

Figura 4 – Medição na zona do pescoço.
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Nas medições realizadas no pescoço do animal o sinal não se encontra nítido e os valores
obtidos não são plausíveis, pois encontram-se muito acima dos valores normais. Na medição
realizada na zona anterior à mão esquerda do animal, apesar de o sinal não ser regular, os
valores obtidos encontram-se dentro dos parâmetros normais (62 bpm).
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Abstract
One of the most fundamental requirements and the driving force of the economic and social development of countries is
energy. Energy sources must be reliable, continuous, clean and cheap. There have been intensive eﬀorts for establishing a
bridge between the energy demand and alternative energy sources in recent years. The increasing need for energy in
tourism causes the increase in the cost of energy expenditures. For this reason, tourism operators beneﬁt from alternative
energy sources in order to reduce energy cost as well as energy saving. In this study, it is aimed to analyse the energy and
exergy eﬃciencies of a ground source heat pump (GSHP) system. These analyses generated some compelling results as
expected because of the use of environmentally friendly energy sources. In numerical calculations and graphics EES
(Equation Engineering Solver) software are used. The results show that the COP of GSHP system is 3.683 while the exergy
eﬃciency is 66.49%. Additionally, parametric studies, including the thermodynamic performance of the system and its
components, have been conducted by the change in some operating conditions, as variety of the ambient temperature
changes from 290 K to 330 K.
Keywords
Ground Source Heat Pump; Exergy; Energy; Thermodynamic analysis
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1. Introduction
Energy is a very important guarantee for the development of countries' future and economic
structure. So the world’s sustainable, clean energy problem must be solved. Global warming,
climate change, ozone layer problem, solid waste problem, decrease in air quality, acid rain
and water pollution have been negative effects on the environment and ecological life due to
fossil fuel usage for different purposes [1,2]. Also known that fossil fuels cannot respond to
energy demand in the long term. This reason, it has become necessary for countries to find
sustainable energy sources as alternatives to fossil fuels. World Tourism Organization
(UNWTO) predicts the number of international tourists as 1.6 billion in 2020. Especially
European countries are a major tourism destination, with 5 countries in the top ten most
visited destinations in the world according to the UNWTO. It offers about 35% of total hotel
capacity in the world and tourism is an activity that provides income, employment and
economic growth as well as development aid in disadvantaged areas [3]. Considering
environmental pollution in the tourism sector and losses in energy transmission lines, the use
of on-site energy production and the importance of renewable energy sources have been
increased in countries' energy exports.
Heat pumps are systems that transfer heat energy from place to another. That is heat pump
doesn’t generate heat only heat transfer. Ground source heat pumps (GSHP) allow heat
extraction from the ground or heat rejection into the ground, providing one of the most
energy-efficient ways of cooling or heating buildings. Hence, in the current global energy
situation, it is a promising method to reduce fossil energy resource consumption [4,5,6].
In the heat pump systems, an environment such as outside air, soil, river water, lake water is
used as a low temperature source in winter conditions; the heat from these media is
transferred to the target place to be heated. In heat pump systems, the environment in which
heat energy is received is called the source; the environment where heat energy is
transferred is called good. Heat pumps use the heat sources such as air, soil, sun, water in
our environment. These systems are usually named according to source types or source-well
types. For example, the heat pump in which soil is used as a heat source is called a ground
source heat pump. The heat pump system that transfers heat energy from air to water is
called air-to-air or air-water heat pump. The choice of the sources to be used as a heat
source depends on many factors such as climate conditions, geographical location and initial
investment cost [7,8].
GSHPs have several advantages over air source heat pumps. These are: (a) they consume less
energy to operate, (b) they tap the earth or groundwater, a more stable energy source than
air, (c) they do not require supplemental heat during extreme low outside temperature, (d)
they use less refrigerant, (e) they have a simpler design and consequently less maintenance
and (f) they do not require the unit to be located where it is exposed to weathering. The
main disadvantage is the higher initial capital cost, being about 30–50% more expensive than
air source units. This is due to the extra expense and effort to bury heat exchangers in the
earth or providing a well for the energy sources. However, once installed, the annual cost is
less over the life of the system, resulting in net savings [9].
The first law of thermodynamics is the law of the conservation of energy, which states that,
although energy can change form, it can be neither created nor destroyed. The first law of
thermodynamic defines internal energy as a state function and provides a formal statement of
the conservation of energy. The first law is associated with energy balance and energy
efficiency of a process. The second law of thermodynamics defines the maximum work that
can be produced. Exergy is a useful quantity that stems from the second law of
thermodynamics, and helps in analyzing energy and other systems and processes. The second
law gives the exergy balance and exergy efficiency of the process [10].
Zhai et al. [11] in work of mini type ground source heat pump, have found the cooling
capacity is 22.3 kW and the electricity consumption for cooling is 5.3 kW, nominal heating
capacity is 29.5 kW for heating mode and 6.9 kW for heating. Yan et al. [12] analyzed the
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energy and exergy efficiency of the side solar energetic ejector-compressor heat pump cycle.
Instead of the conventional compressor heat pump cycle, they have made comparisons
between each other by examining the solar ejector-compressor heat pump cycle. As a result,
COP, heating capacity and heating exergy output were measured as 15.3%, 38.1 and 52.8,
respectively, compared to the conventional compressor system. Yuehong et al. [13] have
analyzed a critical thermodynamic assessment and modeling of a GSHP system for volume
heating and cooling applications. Moreover, they have analyzed many exergy indexes, such as
exergy loss, exergy efficiency, exergy loss ratio, exergy loss coefficient of the GSHP system.
Suleman et al. [14] have done energy and exergy analyses of solar energy integrated heat
pump systems. In this study, the development of solar energy heat pump for industrial
heating has been investigated. The results of the study showed that energy and exergy were
58% and 75%, respectively. It also calculated the energetic COP and exergy efficiency of the
heat pump cycle as 3.54 and 42.5%, respectively. Moreover, it has been calculated that the
system had an energetic COP and exergy efficiency of 2.97 and 35.7%, respectively. Lucia et
al. [15] describes a ground-based heat pump for heating and cooling, from a thermodynamic
point of view. Moonis et al. [16] have analyzed the energy and exergy of a soil-based heat
pump system for domestic hot water use. They calculated energy consumption in heating and
cooling mode. Noorollahi et al. [17] have made numerical modelling and economic analysis of
a ground source heat pump for a 1000 m2 greenhouse in Iran. Hepbasli and Kalinci [18] have
conducted an energetic and energetic analysis of the water heater heat pump. In addition,
water heater heat pump technology and historical development have been explained. Sanner
et al. [19] examined the current state of ground source heat pump and sub-soil thermal
energy storage in Europe. Duarte et al. [20] experimentally compared the performance of
R409A and R437A fluids from refrigerants fluids in heat pump application.
In this study, the GSHP system installed in a hotel has been examined and the energy and
exergy analysis of the plant have been made. As a result of the study, COP value and exergy
efficiency of the system have been found.

2. System description
The ground source heat pump examined in this article is located in the province of Antalya in
Turkey. Antalya has a mediterranean climate. The winters are warm and rainy, and the
summers are hot and humid. Ground source heat pump was installed in the hotel's lodging
buildings. The lodge has a total of 89 rooms and each room is 24 m2. Ten wells are drilled at a
depth of 125 meters for the ground heat exchanger.
GSHP works continuously throughout the year. GSHP has heating, cooling and hot water
generating capacity. It provides hot water and heating in winter and hot water and cooling in
summer. This ground source heat pump system examined is from soil to water heat transfer.
The heat pump examined has two different operating methods. These are the passive system
and the active system. The main difference between the two is that the heat drawn from the
heat source is not sufficient for the operating conditions. In operation of the system, if the
soil temperature is not sufficient, the active system is switched on to use hot water and to
cool. The active system consumes more energy than the passive system. In this study, the
analyses of energy and exergy have been made according to the working condition of the
active system. In this system, there are four heat exchangers, one pump, a tank for hot water
usage and a fan-coil system. In this system, there are four heat exchangers, one pump, a tank
for hot water usage and a fan-coil system.
Figure 1 gives a schematic view of the active system. GSHP system uses 2 different fluids;
R410A fluid at points 1,2,3 and 4 and water at other points. At about 268 K from point 1, the
refrigerant entering compressor R41A exits the compressor at about 333 K as hot steam from
point 2 and it enters the condenser. At 294 K, the refrigerant from the condenser enters the
expansion valve at point 3 and exits the fixed enthalpy expansion valve at 264 K. It enters the
evaporator at 4 points. At about 287 K, at point 5, the fluid leaving the soil heat exchanger is
divided into 65% of the water at point 6 and 35% of water at point 8. The fluid entering the
heat exchanger at the point 8 leaves the heat exchanger at point 9 at a temperature of 291K.
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The fluid entering the evaporator at point 6 exits the evaporator at 277 K and merges with
the fluid from point 9, reaching about 281 K at point 10. The fluid entering the fan coil at 293
K at point 11 comes out of the fan at 298 K and enters the heat exchanger. The fluid entering
the condenser at 326 K from point 13 enters the hot water tank from the condenser at water
temperature at point 14 at a temperature of 308 K. The water coming from the water mains
enters to the hot water tank at 288 K and the fluid coming from the point 15 exchanges heat
and finally comes out of the hot water tank at 16 K at a temperature of 306 K being ready for
use.

Figure 1. Schematic diagram of the GSHP

3. Thermodynamic analysis
This work is focused on thermodynamic laws. Basically, the first and second law are used for
performance analysis of thermodynamic cycles. The first law in the study was developed to
assess energy use, and the second law to evaluate the efficiency of exergy. The following
assumptions are accepted when conducting energy and exergy analysis.
•
•
•
•
•
•

The GSHP system is assumed to operate without entering the chemical reaction.
Heat loss was ignored because the heat loss in the pipes is small.
The ambient temperature is 298 K when thermodynamic calculations are made.
1 bar was taken for dead case pressure.
Electrical and mechanical efficiency of the compressor is 0.78 and 0.75.
The soil temperature is 288 K for the ground heat exchanger.

It is important to write the mass and energy balances while conducting the first law analysis
of thermodynamics. The mass must also comply with conservation rules such as energy, so
there is no mass change in the control volumes [21]. Energy transmission is done in three
different ways. These; work, heat, and mass and energy. In steady state, all thermodynamic
properties remain constant over time. Thus, under steady-state conditions, the mass, energy,
and exergy change balances are given below.
(1)
(2)
(3)
Where
is the mass flow rate and subscripts and stand for inlet and outlet, respectively.
is the rate of net heat,
is the rate of net work, and is the specific enthalpy.
and
terms are the exergies of heat and work, respectively, is the specific exergy and
is
the exergy destruction.
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(4)
(5)
(6)
is stands for temperature while subscripts
and
define ambient temperature and inlet
temperature, respectively. is entropy and
is define properties at the reference (dead)
state. For the GSHP system investigated in Table 1, first and second laws of thermodynamics
are applied to each component and mass balance equation, energy balance equation and
exergy balance equation are shown.

System
Component

Mass Balance Equation

Energy Balance
Equation

Exergy Balance
Equation

Compressor
Condenser

Evaporator

Heat
exchanger
Fan-coil
units

Hot water
tank
Ground
heat
exchanger
The performance coefficient (COP) of the investigated GSHP system and the efficiency of
exergy for each component are given in Equation 7 and 8.
(7)
Exergy efficiency of compressor;
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(8)
(9)
Where
and
are thecompressor mechanical and the compressor motor electrical
efficiencies, respectively. Exergy efficiency of condenser;
(10)
Exergy efficiency of evaporator;
(11)
Exergy efficiency of fan-coil;
(12)
Exergy efficiency of heat exchanger;
(13)
Exergy efficiency of hot water tank;
(14)
Exergy efficiency of ground heat exchanger;
(15)
Exergy efficiency of GSHP;
(16)

4. Results and discussions
Thermodynamic analyzes are carried out taking into account the data of a real GSHP system.
In numerical calculations and graphics EES (Equation Engineering Solver) software are used.
As a result of thermodynamic calculations, the exergy value and the exergy efficiency of each
component are found and these values are given in table 2. In addition, the COP value and
exergy efficiency of the GSHP system are shown in Figure 2.
Table 2. Exergy values of component of GSHP

Components
Compressor
Condenser
Evaporator
Fan-coil
Heat exchanger
Hot water tank
Ground heat exchanger

(kW)
1.613
0.1556
3.462
0.01293
0.08989
0.1859
0.2237

(%)
0.3099
0.6141
0.2115
0.3371
0.2968
0.06149
0.789
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As shown in table 2, the rate of exergy destruction of the compressor and evaporator in GSHP
are calculated as 1.613 kW and 3.46 kW respectively, and the exergy efficiency are 0.3099
and 0.2115, respectively. As a result of the calculations, it is determined that the destruction
of the exergy in the evaporator is higher than the other system components and this value is
parallel to the literature.
4

3,683

3,5

3
2,5
2

1,5
1

0,6649

0,5

0
Second law efficiency

COP

Figure 2. Second law efficiency and COP value of GSHP

The second law and COP of the heat pump system are found as 0.6649 and 3.683,
respectively. In the parametric study for GSHP based on the variation of the ambient
temperature between 290 K and 330 K, the changes in the efficiency of exergy for condenser
and evaporator are examined and these changes are shown in figure 3. In the case of
increased ambient temperature, in the exergy efficiency of evaporator appears to increase.
However, the exergy efficiency of the condenser is reduced.

Figure 3. Change in exergy efficiency depending on the ambient temperature
The increase in the ambient temperature increases the exergy efficiency of the evaporator,
but the GSHP’s second law efficiency is reduced. These changes are shown in figure 4.
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Figure 4. Exergy efficiency of evaporator and second law efficiency of GSHP change graphic depending on ambient
temperature

Due to the increase in ambient temperature, the exergy destruction in the evaporator is
reduced but the exergy efficiency of the evaporator is reduced. This change is shown in figure
5.

Figure 5. Change in exergy efficiency and exergy destruction depending on the ambient temperature

5. Conclusion
In this study, the thermodynamic analysis of the GSHP system is performed, the COP and the
exergy efficiency for cooling and hot water production and the exergy destruction of each
component are calculated. Parametric studies of the system and its components have been
investigated in order to examine the effects of the changing design parameters such as
ambient temperature.
When Table 2 is examined, the exergy destruction and exergy efficiency of each component
are found for GSHP. The exergy efficiency of the compressor, condenser, evaporator, fan coil,
heat exchanger, hot water storage and ground heat exchanger are calculated as 0.3099,
0.6141, 0.2115, 0.3371, 0.2968, 0.06149 and 0.789, respectively, at a dead state
temperature.
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In addition to here, the exergy destruction of each component is given. Exergy destruction for
compressor, condenser, evaporator, fan-coil, heat exchanger, hot water storage and ground
heat exchanger are calculated, 1.613 kW, 0.1556 kW, 3.462 kW, 0.01293 kW, 0.08989 kW,
0.1859 kW, 0.2237 kW, respectively. It is found that the highest exergy destruction occurs in
the evaporator. This result is in parallel with the literature. When figure 5 is examined, the
exergy destruction is reduced when the ambient temperature is increased, but the second
law rate of GSHP is decreased due to the ambient temperature.
The essential reasons of the exergy destruction rate are evaporator and compressor. For this
reason, detailed creation and design of these ineffective components are important to
decrease the exergy destruction rates of the whole system. When thermodynamic calculations
are examined, evaporator efficiency has to be improved.
As a result of this study, the COP value is found to be 3.683. Additionally, the second law
efficiency of GSHP is calculated as 66.49%, at a dead state temperature.
This study showed that GSHP systems can be used as an alternative energy source in large
living spaces such as hotels.
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Abstract
In order to sustain the planet's environmental health, alternative, less polluting and renewable energy production processes
have emerged over time. The Kyoto Protocol of 1998 was recently one of the great drivers of this technological advance,
which has contributed signiﬁcantly to the development of new infrastructures and to the reduction of carbon dioxide (CO2)
emissions and the use of fossil fuels. In this context, the utilization of the energy potential of water sources using Pumps as
Turbines for micro-production systems is the subject of the present work. This is an economically viable alternative to reduce
the amortization period of the investment. The main focus of municipal water supply systems is the quality of their
distribution to the population, and this service is vital for the harmonious development of a city, as well as for the public
safety of the population. Water and energy in the urban context are two realities that must be managed in coordination in
order to reduce overall costs. The present article includes a review of the literature on PAT’s mode of operation. Special
emphasis is given to the mode of operation of a PAT in the four quadrants Q = f (n), for negative and positive H. Posteriorly,
the potential of energy utilization of the Alexandre Aibéo Park in Covilhã is presented. The data presented characterizes a
typical installation day in the four seasons. It is also concluded that the use of the PAT allows, in addition to the energetic
use, to increase the water supply to the consumers in peak situations, without additional costs.
Resumo
Com o propósito de sustentar a saúde ambiental do planeta, foram surgindo ao longo do tempo processos de produção
energética alternativos, menos poluentes e com recurso a fontes renováveis. O protocolo de Quioto de 1998 foi,
recentemente, um dos grandes impulsionadores deste avanço tecnológico, o qual permitiu contribuir signiﬁcativamente para
o desenvolvimento de novas infraestruturas e para a redução de emissões de dióxido de carbono (CO2) e da utilização de
combustíveis fósseis. Neste contexto é objeto do presente trabalho o aproveitamento do potencial energético de fontes
hídricas com recurso a PAT (Pumps as Turbines, bomba a funcionar como turbina) para sistemas de micro-produção. Esta é
uma alternativa economicamente viável para reduzir o período de amortização do investimento. O principal foco dos
sistemas de abastecimento municipais de água é a qualidade da sua distribuição à população, sendo este serviço vital para
o desenvolvimento harmonioso de uma cidade, e também para a segurança pública das populações. A água e a energia, no
contexto urbano, são duas realidades que devem ser geridas em coordenação de modo a reduzir os custos globais. O
presente artigo inclui uma revisão da literatura sobre o modo de operação das PAT. É dado especial destaque ao modo de
operação de uma PAT nos quatro quadrantes Q=f(n), para H negativo e positivo. Posteriormente é apresentado o potencial
de aproveitamento energético da adutora do Parque Alexandre Aibéo, na Covilhã. Os dados apresentados caracterizam um
dia típico da instalação nas quatro estações do ano. Conclui-se ainda que a utilização da PAT permite, além do
aproveitamento energético, aumentar a adução de água aos consumidores em situações de pico, sem custos adicionais.
Keywords
EdgeWise Project; Pumps as turbines; Energy; PAT
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Estudo Preliminar de PATs a operar na adutora
Alexandre Aibéo
1. Introdução e Enquadramento
Com a intensificação da procura de energia a nível mundial e, por sua vez, dos recursos
energéticos, surgiu a necessidade de explorar fontes de energia renováveis alternativas. A
possibilidade de produção de energia através de bombas a funcionar em modo inverso começou
no início dos anos 1930 como é dito em [1], quando Thomaz e Kittredge, em laboratório,
concluíram que as bombas convencionais poderiam ser usadas para o efeito. Após 1930, com a
forte industrialização do dispositivo, surgiram colaborações entre os demais institutos de
investigação e fabricantes, e diferentes tipos de bombas foram estudadas a funcionar em modo
inverso. O que permitiu mostrar que as PAT (pumps as turbines) podem ser consideradas uma
boa alternativa para a produção de energia [2], em comparação com as turbinas convencionais
as suas principais vantagens são [3]:
•
•
•
•
•

A bomba e o motor de indução (constituindo uma unidade) podem ser usados no lugar
da turbina convencional e gerador;
Estas máquinas encontram-se disponíveis numa vasta gama de alturas manométricas e
caudais;
Estão disponíveis em grande diversidade geométrica e para diferentes tamanhos
padrão;
Possuem um prazo de entrega curto devido ao facto de serem produzidas em série;
Devido às suas dimensões normalizadas, são de fácil instalação.

Recentemente têm sido feitos estudos e desenvolvidos métodos para prever a curva
característica das bombas a funcionar em modo inverso, assim como para a determinação do
respectivo BEP (Best Efficient Point) para as especificações técnicas do dispositivo. A Figura 1
inclui as curvas típicas de desempenho de bombas em ambos os modos de operação, para a
qual contribuem diversos parâmetros: a velocidade de rotação (rpm), a aceleração da gravidade
(m/s2), o caudal (m3/s), a queda útil de água (m), a potência ao eixo (kW), o diâmetro do
impulsor (m) e a massa específica do fluido (kg/m3).

Figura 1: Curvas de desempenho típicas para bombas (à esquerda) e para PAT (à direita) (Legenda: Q - Caudal, H Queda útil de água, P - Potência mecânica, n - rotações por minuto, η - rendimento da maquina) [1].
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A descrição detalhada do modo de funcionamento das PAT pode encontrar-se no documento de
Baumgarten et al. [4], e é dividida em quatro quadrantes de acordo com a velocidade de
rotação do eixo (N) e o caudal (Q), conforme também indicado na Figura 2. Os sinais são
convencionalmente positivos quando o dispositivo funciona em modo normal (Bomba).
No primeiro quadrante verifica-se a existência de três modos de operação do dispositivo, a cor
verde observa-se que funciona em modo “normal” de bomba, a azul funciona em modo turbina,
embora com sentido inverso ao normal e, por fim, entre esses dois modos de funcionamento, o
dispositivo encontra-se a rodar, mas sem bombear nem turbinar, provocando apenas uma
transferência de energia hídrica em energia térmica. O segundo quadrante representa o modo
de funcionamento de tipo “travão” (cor vermelha), não conseguindo bombear nem turbinar. O
terceiro quadrante mostra a operação da mesma máquina a funcionar como turbina (cor azul,
em modo normal) e compreendendo um pequeno sector onde existe o modo de funcionamento
de tipo “travão” dissipando energia na forma térmica. Por último, no quarto quadrante existe
um pequeno sector onde a máquina funciona em modo bomba (cor verde), mas com sentido de
operação inverso em relação ao sentido normal, e a secção restante mostra que a máquina se
encontra a funcionar em modo “travão” (cor vermelha), fazendo dissipar a energia hídrica na
forma térmica.

Figura 2 - Modo de operação de uma bomba quando dividido em quatro quadrantes de acordo com a velocidade de
rotação e o caudal (Legenda: N – Velocidade de rotação do eixo, Q – taxa de fluxo, H – qeda útil de água, T – Binário
no eixo, adaptado de [5].

A Figura 3 apresenta as curvas características de uma bomba em modo normal de operação (à
esquerda) e inverso (à direita), para diferentes e determinadas gamas de velocidade. A
velocidade de rotação influencia de forma significativa as curvas operacionais de uma bomba
centrifuga, quer em modo normal (bomba) ou em modo inverso (turbina)
Como foi referido em [5], a operação em modo turbina está limitada a uma área compreendida
entre a velocidade zero (N=0) e a "linha sem carga" (M=0), que corresponde ao limite máximo
da velocidade de embalamento, isto é, ao limite de resistência mecânica da máquina antes da
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mesma entrar em rotura. A condição de embalamento deve ser um dos principais elementos a
ter em atenção ao elaborar o projeto de uma instalação PAT, uma vez que o aumento da
velocidade do impulsor pode causar um choque hidráulico, o que representa um risco para a
integridade hidráulica da máquina e das condutas associadas [5].

Figura 3 - Curvas características de uma bomba em modo normal de operação (esquerda), e em modo inverso
(direita), para diferentes valores de velocidade de rotação (legenda: N -rotações por minuto, Q – Caudal, M – “linha
sem carga” (limite máximo da velocidade de embalamento)), adaptado de [5].

A vertente económica também influencia o desenvolvimento destes equipamentos, como era
de esperar, uma vez que estes têm custos mais atraentes que as máquinas tradicionais. Produzir
uma pico-turbina de acordo com as características de um determinado local envolve custos que
podem ascender aos 7000€, enquanto que os custos para uma PAT no mesmo local, serão na
ordem dos 1000€, sete vezes inferiores [3]. Somando estes custos a toda a logística operacional
e de manutenção dos equipamentos (bombas), verifica-se que estas são relativamente mais
económicas como é referido em [6]. Pode referir-se o exemplo dado em [7], na pequena central
hidroelétrica de Dobromyslyansk no rio Chernitsa, na Bielorrússia, onde surgiram problemas de
indisponibilidade quando se tentaram adquirir pequenas turbinas e geradores para capacidades
de 100-150KW, para uma queda útil de quatro a seis metros. Conta-se nesse exemplo que a
rejeição da turbina ocorreu devido à sua indisponibilidade para entrega em prazo útil, além do
seu elevado custo, e deu então lugar à instalação de PATs para a resolver o problema da
produção de eletricidade. O que conduziu a que a pequena estação hidroelétrica de
Dobromyslyansk se tornasse a primeira a usar PATs na Comunidade dos Estados independentes
(antiga União Soviética).
A necessidade de melhorar a gestão e eficiência das redes de abastecimento de água, através
do bombeamento, abre também espaço à implementação de PATs, que cada vez mais assumem
um papel fundamental no que diz respeito à sua funcionalidade de permitirem operar em duas
situações diferentes: em modo direto e inverso. Em instalações urbanas de abastecimento de
água estas máquinas permitem bombear, ou turbinar, quando necessário. Neste contexto, é
importante estudar o comportamento das bombas em modo inverso, de forma a maximizar o
seu rendimento e, consequentemente, produzir a maior quantidade de energia possível, de
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acordo com as características da fonte hídrica usada. É de salientar que, apesar de ter um custo
bastante inferior ao de uma turbina, este dispositivo tem um rendimento inferior, mas ainda
assim torna-se uma alternativa economicamente atraente face a sistemas feitos à medida.
Estudos sobre a utilização das PATs permitem identificar algumas conclusões importantes. Para
além de serem facilmente acessíveis em todos os países desenvolvidos, e em desenvolvimento,
e de terem uma eficiência aceitável quando operam com caudal fixo, são máquinas
relativamente simples face às turbinas convencionais. No entanto, existem algumas
dificuldades associadas à sua aplicação, nomeadamente: a sua eficiência limitada, o baixo
rendimento em carga parcial e a pouca capacidade de regulação. Adicionalmente, uma das
maiores dificuldades identificadas na literatura analisada passa pela não-existência de
informação sobre as características das bombas centrífugas a operar em modo inverso, o que é
um obstáculo muito significativo para o incremento da utilização das mesmas, como é referido
em [8].

2. Estudo e evolução das PAT’s
Aumentar a eficiência das PATs é um processo muito complexo e iterativo. Inicialmente
surgiram duas linhas de investigação: a primeira refere-se à previsão do desempenho em modo
turbina e a segunda, mais recente, consiste em identificar alterações a efetuar sobre as bombas
para melhorar o desempenho em modo PAT. Estas linhas usam métodos experimentais e
teóricos. Existem vários modelos de previsão das características em modo inverso a partir do
funcionamento em modo bomba, mas com controvérsias associadas à precisão dos mesmos e
que são amplamente discutidos em [9], [10] e [11].
Adicionalmente, e no que se refere aos estudos sobre as modificações a introduzir nas PATs há
duas abordagens alternativas: a abordagem clássica, envolvendo uma simples modificação da
zona do escoamento no rotor sem alterar o desenho original da bomba, suavizando as arestas
como é proposto em [12] e seguido também por Punit Singh [13], Suarda, et al [14], Derakhshan,
et al [15], ou em alternativa através da adição de anéis-guia na voluta, ou ainda ampliando o
espaço de sucção, entre outras [13]. Uma outra abordagem que envolve mudanças mais radicais
inclui: a incorporação de um novo rotor de turbina, como é referido em [16], ou algo mais
sofisticado como a introdução de pás ajustáveis, [17] e [18].
De entre as alterações geométricas apresentadas anteriormente, a abordagem clássica
(arredondamento do impulsor de entrada) é a mais benéfica para melhorar o desempenho da
PAT [13]. Lueneburg, et al [19] levaram a cabo tais alterações e referiram um aumento de
rendimento na ordem dos 1 a 2,5%. O mesmo procedimento foi usado no estudo de Suarda, et
al [14], onde a bomba a funcionar em modo inverso foi testada sob condições constantes de
queda útil de água (13 m), e o aumento no rendimento deu-se principalmente devido ao
acréscimo de binário disponível ao veio. Já Derakhshan, et al [15], realizaram a modificação
aplicando uma alheta otimizada, para uma bomba funcionando a 23,5 rpm, obtendo assim um
aumento de rendimento de 2,4%.
Punit Singh [13] dividiu o seu estudo sobre o controlo de caudal nas PAT em várias zonas, para
que houvesse uma melhor compreensão em relação ao efeito do arredondamento da pá no
comportamento hidráulico interno. A introdução dessa modificação conduziu a uma redução
significativa na queda útil de água (H, head, m) para as oito PATs analisadas, cujo valor varia
entre 0,4 e 1,6%, em comparação com a melhoria na potência/binário (0,2 a 0,7%). Assim, o
desempenho das PATs foi influenciado com a mudança nos seus parâmetros internos, como
aconteceu com o coeficiente de perdas do sistema e o ângulo do escoamento relativo à saída
do rotor, resultando num aumento de desempenho entre os 1,1 e os 2,4%.
É ainda possível obter o funcionamento da PAT em modo inverso usando metodologias
numéricas, que permitem ter uma visão sobre todo o funcionamento da máquina. A CFD
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(Computational Fluid Dynamics, Dinâmica computacional de fluídos) é uma ferramenta
computacional que permite a previsão do escoamento de fluidos e que engloba modelos
matemáticos, ferramentas de software e métodos numéricos [20]. Para analisar o escoamento
em qualquer turbomáquina é necessário ter em conta que este é tridimensional e instável,
sendo necessário conhecer melhor o comportamento do fluído que passa nas máquinas, com
vista à obtenção dos resultados desejados. De forma a compreender melhor os complexos
regimes de escoamento pode utilizar-se então uma análise computacional, a qual se torna uma
competitiva ferramenta face às soluções experimentais existentes [20] [21] [22]. Em particular,
a interação de pormenor entre o escoamento no impulsor e na voluta da bomba pode ser
prevista usando métodos numéricos que estão presentes em alguns softwares, como por
exemplo: CFX-5.6, Pro-Engineer, Fluent, FineTurbo e BladeGen. É de salientar ainda que a
qualidade de resposta das ferramentas de CFD depende maioritariamente da qualidade da
malha inserida [23]. Este será um tema que abordaremos mais em detalhe num próximo
trabalho.

3. Caso de Estudo em Ambiente Real
O caso de estudo que foi analisado no decorrer do trabalho de preparação deste artigo será
operacionalizado no âmbito do projeto EdGeWisE - Energy and Water Systems Integration and
Management (Project ID eranetmed_nexus-14-044). Este projeto utiliza as seguintes
abordagens com vista à obtenção dos objetivos gerais:
1. Melhorar e promover a eficiência com base em dados coletados por redes de sensores
sem fio de baixa potência.
2. Identificar fontes de energia renováveis dentro das áreas urbanas e rurais.
3. Pesquisar novos métodos para a captação/armazenamento de água e energia.
4. Estimular o uso inteligente da água disponível e dos recursos energéticos.
5. Explorar o impacto da tecnologia Micro-Hídrica nos sistemas fluviais.
O sistema será instalado no Parque Alexandre Aibéo da cidade da Covilhã, e compreende um
sistema integrado de microprodução que incorporará três tipos de fontes de energia renovável:
solar, eólica e hídrica, sendo que esta última irá aproveitar o potencial hídrico da rede
municipal de distribuição de água. Este projeto irá contribuir para integrar os sistemas de água
e energia num sistema único e mais eficiente. No recinto existem dois reservatórios de
abastecimento de água (R02 Superior e R02 Inferior), conforme a Figura 4, entre os quais será
instalada uma PAT, para além dos restantes elementos de produção que englobam o sistema
integrado.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

302

Figura 4- Desenho esquemático dos reservatórios R02 Superior e R02 Inferior do Parque Alexandre Aibéo.

O sistema inclui a instalação de uma nova conduta entre os reservatórios para que os ensaios
não comprometam o funcionamento normal do abastecimento de água ao público, na qual serão
introduzidas a PAT e as válvulas necessárias para o funcionamento em modo normal (Bomba) e
inverso (Turbina). Posteriormente à instalação do equipamento é objetivo fundamental do
plano de trabalhos efetuar uma recolha de dados em ambos os modos de funcionamento, e
comparar a informação com os resultados provenientes da modelação computacional 3D usando
dinâmica de fluidos (CFD).
A empresa responsável pelo abastecimento de água no concelho da Covilhã, ADC, EM [24],
forneceu os dados técnicos relativos ao consumo de água (registo eletrónico de caudal
instantâneo) do reservatório inferior, assim como a queda útil disponível. A partir destes
determinou-se a potência hidráulica do fluido conforme apresentado nas seguintes figuras:
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Potência hídraulica dísponivel no
dia 12 de outubro 2016
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Figura 5- Potência hidráulica disponível do consumo de água durante 24h (legenda: a) dia 8 de junho de 2016, b) 10
de agosto de 2016, c) 12 de outubro de 2016 e d)28 de dezembro de 2016)

Analisando os gráficos acima verifica-se que a altura do ano em que existe mais potência hídrica
disponível é no final da primavera (mês de junho), sendo o valor mínimo de potência superior
a 4 kW e a máxima superior a 9 kW. Em termos de valores mínimos verifica-se que estes se
enquadram na época de inverno (mês de dezembro), com valores mínimos e máximos de 2,5
kW e 7,2 kW (respetivamente). É de salientar que tais datas foram selecionadas aleatoriamente
por se inserirem nas quatro estações do ano e por representarem dias úteis da semana com
padrão de consumo representativo do resto da estação.

5. Conclusão
A preocupação constante com o impacto da crise energética no globo terrestre e a procura de
soluções alternativas tem vindo a intensificar-se nas últimas décadas. Na verdade, e apesar de
ser considerada um recurso renovável, a quantidade disponível de água e a sua respetiva
previsibilidade podem afetar diretamente qualquer sistema energético. Enquanto que a energia
é necessária para captar, tratar, transportar e entregar água para os mais diversos usos, a água
é necessária em qualquer fase de produção de energia e de eletricidade.
A procura pelo desenvolvimento de Pumps as Turbines, veio impulsionar ambos os setores
hídrico e energético, na medida em que conseguem rentabilizar e aumentar a eficiência do
sistema. Entre as demais vantagens presentes na literatura analisada, a facilidade de aquisição
e de instalação de tais dispositivos são duas das mais favoráveis, para além dos aspetos
económicos associados. As instalações de microprodução hídrica em sistemas de abastecimento
de água, contribuem significativamente para uma maior sustentabilidade e viabilidade, por
permitir a recuperação de energia potencial dissipada através da deslocação de massas de água.
Ao longo da literatura revista, têm sido levados a cabo inúmeros esforços no âmbito do
desenvolvimento de tais dispositivos conforme se lê nos pontos 1. e 2. do presente documento:
desde as inúmeras tentativas de previsão da curva característica das bombas a trabalhar em
modo inverso e da determinação do respetivo BEP à alteração da configuração geométrica da
bomba. Tais alterações, estão associadas a melhorias significativas no seu desempenho, tais
como: a redução da queda útil de água necessária e o aumento do rendimento. O recente
desenvolvimento de software relacionado com a Dinâmica Computacional de Fluídos (CFD),
veio ainda fomentar e acelerar o processo de desenvolvimento de turbomáquinas.
O caso de estudo em ambiente real conjugado com uma análise no âmbito da CFD, contribuirá
para o estudo e desenvolvimento da eficácia das PATs. Segundo a informação disponível e
tratada relativamente ao comportamento da produção de energia instantânea ao longo das
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estações do ano de 2016, e atribuindo um valor de rendimento da PAT a funcionar como turbina
de 70%, verifica-se que relativamente à tarifa do kWh em vigor [25], a poupança mensal
estimada ronda 372,57€ na estação do inverno (relativamente aos dados de dezembro 2016) e
521,99€ na estação do verão (dados de agosto 2016). Valores aos quais acresce o aluguer mensal
do contador de eletricidade, ao considerar a compra da quantidade de energia associada.
Posteriormente à aquisição e instalação do equipamento de produção de energia em sistema
integrado no Parque Alexandre Aibéo, e no âmbito do presente trabalho, proceder-se-á à
recolha e análise de dados em ambos os modos de funcionamento e comparar a informação com
os resultados provenientes da modelação 3D computacional de dinâmica de fluídos (CFD). Tal
sistema irá contribuir para um futuro mais sustentável, na medida em que utiliza o potencial
energético do movimento da água para fazer face aos requisitos energéticos. Para além de ser
analisada a maximização de eficiência de energia do sistema, irá também ser avaliada a
capacidade de auto-produção para autoconsumo em aplicações de ciclo fechado/isolado.
Face às barreiras existentes ao desenvolvimento de PATs, tanto a nível de existência limitada
de casos de estudo como de informação técnica, e de forma a promover uma melhor
utilização/aplicação deste tipo de máquinas, torna-se necessária a promoção de criação de
oportunidades e o desenvolvimento de novas ferramentas de suporte à decisão, com diretrizes
para implementação generalizada de centrais micro-hídricas que tenham em conta todos os
aspetos associados: quantidade de energia produzida, benefícios e impactos socioeconómicos
e ambientais, viabilidade do sistema e previsão de parâmetros/fenómenos para futuros
cenários.
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Abstract
Renewable energy is more important as the time advances. The need to replace fossil fuels such as coal and oil is a big
concern in the European union which has established goals of 20% of share of energy from renewable sources in whole
European union. The importance of small energy production devices increases when we think of this goal, so energy can
reach every citizen, even in a remote village which is kilometers away from the main power source. In-stream devices are
optimal for remote sources, which almost always have a water source in the proximities. In-stream turbines can generate
enough power to a common house and because it does not require any sort of head nor dam it is easy to mount. Its
eﬃciency is around 40% for most recent in-stream turbines. The most recent technology in this area, the vortex induced
vibration devices are still in development reaching 20-30% eﬃciency when a single device is working, reaching up to 40%
when arrayed in some exact positions.
Keywords
Decentralization of power; hydropower; in-stream energy systems
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INTRODUCTION
Alternative energy is an interesting concept when you think about it. In our global society,
it simply means energy that is produced from sources other than our primary energy
supply: fossil fuels. Coal, oil and natural gas are the three kinds of fossil fuels that we
have mostly depended on for our energy needs, from home heating and electricity to fuel
for our automobiles and mass transportation.
The problem is fossil fuels are non-renewable. They are limited in supply and will one
day be depleted. There is no escaping this conclusion. Fossil fuels formed from plants
and animals that lived hundreds of millions of years ago and became buried way
underneath the Earth’s surface where their remains collectively transformed into the
combustible materials we use for fuel.
Renewable energy can be produced from a wide variety of sources including wind, solar,
hydro, tidal, geothermal, and biomass. By using more renewables to meet its energy
needs, the European Union (EU) lowers its dependence on imported fossil fuels and
makes its energy production more sustainable. It is known that renewable energy in EU
grew strongly in recent years and targets have been set so the share of renewables in gross
final consumption reaches 20% by the year of 2020. While the EU as a whole is on course
to meet its 2020 targets, some Member States will need to make additional efforts to meet
their obligations for the share of energy from renewable sources in the gross final
consumption of energy as its progress is shown in Figure 1 where it is clear that come
countries are still far away from the 2020 goal. However, renewables will continue to
play a key role in helping the EU meet its energy needs beyond 2020. For this reason,
Member States have already agreed on a new EU renewable energy target of at least 27%
by 2030 [1].

Figure 1. Share of energy from renewable sources, 2004 and 2015, adapted from Eurostat [1]
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Decentralization of power in rural areas
Recent research shows that rural regions in Europe may have different characteristics in
terms of energy access and use, compared to their intermediate and urban counterparts.
Although differences exist between countries and regions, rural communities tend to rely
more heavily on carbon intensive fuels that include coal, diesel and heating oil, and some
of the more remote regions have no access to main gas supply. Due to a lack of
investments in infrastructure, electrical power supply is also not always reliable or
efficient. Rural inhabitants may therefore have a more limited choice of energy solutions.
The creations of microgrids with renewable energy sources can be a solution to these
remote areas, making them not depend from fuel energy sources which is the observed in
most of these areas. Microgrid generation resources can include stationary batteries, fuel
cells, solar, wind, or other energy sources such as hydro instream turbines. The multiple
dispersed generation sources and ability to isolate the microgrid from a larger network
would provide highly reliable electric power. Produced heat from generation sources such
as microturbines could be used for local process heating or space heating, allowing
flexible tradeoff between the needs for heat and electric power.

Hydropower
Long ago when small villages were created, the people settled near a water source because
there was a need of a fresh water source for consumption and irrigation for agriculture.
This made most of the small villages that still exist nowadays, to be close to a river or
some sort of water source so it makes all sense to utilize water as a source of power as
well.
Hydropower (or hydroelectricity power) is the most widely used form of renewable
energy, accounting for 16% of global electricity generation and is expected to increase
about 3.1% each year for the next 25 years.
Modular and scalable Next generation kinetic energy turbines can be deployed in arrays
to serve the needs on a residential, commercial, industrial, municipal or even regional
scale. Microhydro kinetic generators neither require dams nor impoundments, as they
utilize the kinetic energy of water motion, either waves or flow. No construction is needed
on the shoreline or sea bed, which minimizes environmental impacts to habitats and
simplifies the permitting process. Such power generation also has minimal environmental
impact and non-traditional microhydro applications can be tethered to existing
construction such as docks, piers, bridge abutments, or similar structures.
The objective of this research is to make a summary of the most used in-stream energy
devices used in river systems, evaluating the energy output that can be generated under
certain conditions. An approach of a new, or recent, type of devices is also studied, the
vortex induced vibration (VIV) devices. The comparison of both systems’ efficiency,
regular and VIV systems will be the main point of comparison.
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IN-STREAM ENERGY SYSTEMS
In-stream energy systems, as it was already stated, are based in devices that are inserted
into the main river, not requiring any sort of dam to accumulate water, relying only on
the kinetic energy of water motion. There are two presented types of devices in this study:
Turbines, which consist in blade rotation due to the water passing through them, and
vortex induced vibration devices, which rely on vibration of the device due to water flow.

TURBINES
River in-stream energy turbines are still in the early development and demonstration
phase. They are basically the same as tidal turbines, though there are some small
differences. River devices are unidirectional and generally smaller than ocean devices.
The most common in-stream turbine types can be observed in Figure 2.

Figure 2. Axial ﬂow water turbines: (a) inclined axis, (b) ﬂoat mooring; (c) rigid mooring. Cross flow water turbines:
(d) Darrieus, (e) Savonius, (f) helical, (g) in-plane, (h) H-Darrieus. Adapted from [2]

Based on the alignment of the rotor axis with respect to water flow, two generic classes
could be formed, namely, the axial and cross flow turbines. The axial turbines have axes
parallel to the fluid flow and employ propeller type rotors. On the other hand, the crossflow types encounter water flow orthogonal to the rotor axis and mostly appear as
cylindrical rotating structures.
Inclined axis turbines have mostly been studied for small river energy converters. But,
horizontal axis turbines are common in tidal energy converters and are very similar to
modern day wind turbines from design and structural point of view. Turbines with solid
mooring structure require the generator unit to be placed near the river. Horizontal axis
rotors with a buoyant mooring mechanism may allow a non-submerged generator to be
placed closer to the water surface.
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The cross-flow turbines can rotate unidirectionally even with bi-directional fluid flow.
These can also be divided into two groups: vertical axis (axis vertical to water plane) and
in-plane axis (axis on the horizontal plane of water surface). In-plane axis turbines are
better known as floating waterwheels. These are mainly drag based devices and inherently
less efficient than their lift based counterparts. The large amount of material usage is
another problem for such turbines. Darrieus turbines with in-plane axes may also fall
under this category. But such systems are less common and suffer from bearing and power
take-off problems.
In the vertical axis domain, Darrieus turbines are the most prominent options. Even
though examples of H-Darrieus or Squirrel Cage Darrieus (straight bladed) are rather
common, instances of Darrieus turbines (curved blades) being used in hydro applications
are non-existent. Savonius turbines are drag type devices, which may consist of straight
or skewed blades [2]. There are other types of turbines, such as Gorlov turbine that
Professor Alexander Gorlov evolved from the Darrieus turbine design by altering it to
have helical blades [3].
As what concerns efficiency of the devices there are theoretical factors that limit the
maximum possible efficiency for wind or water turbines that are driven by the stream
velocity to around 60%, this has to do with the idea that the turbine cannot slow the water
down to zero velocity. There must be some velocity to carry the water away from the
turbine. But, real world efficiencies for the machines are much lower.
The bottom line answer appears to be around 35% for a very good turbine, but
substantially less for most turbine. The efficiencies often quoted for real world undershot
water wheel designs are in the 15 to 20% area for carefully designed ones. The example
underwater turbines listed above have efficiencies that range from about 10% up to about
35%, however some companies have reached efficiencies of around 40% [4].
To calculate the harvested power from a fluid with a velocity U, a density ρ, and using a
turbine with an area A and a coefficient of power CP, the equation (1) can be used.
𝑃

1
= 𝜌𝐴𝑈 𝐶
2

(1)

Considering an area of 1m2, to keep the result as simple as possible, in water at different
velocities, the power output of turbines with different coefficients of power is shown in
Figure 3.
So, it is clear that for slower flowing streams with small turbine areas, the amount of
harvestable power is quite small. On the other hand, if there is a fast-moving stream that
has enough width and depth to support a descent size turbine, then the potential power
can be significant. Since the power goes up with the cube of velocity, the velocity you
have available is very important.
To be successful, flow of river operations need to handle a large amount of flow and that
requires a relatively large piece of equipment for the power generated compared to
conventional hydro installation that work on water dropping through elevation.
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Figure 3. Power output vs. Velocity for different coefficients of power

For the axial flow water turbines, they allow energy harvesting from river currents with
minimal environmental impact. Traditional turbines for generating hydropower require
dams, as they harness the energy from the head of the water. However, these turbines are
placed directly in a flowing river current and require no head to harness the kinetic energy
the water already has. Each one is able to generate as much as 5kW of power, is easy to
install, and requires minimal maintenance. Also, these turbines are designed to not harm
fish and other aquatic life as the water flows through them [4]. An example of a floating
turbine and an anchored turbine from the Smart Hydro brand are shown in Figure 4.

Figure 4. (A) Foat mooring turbine; (B) rigid mooring turbine; Adapted from [4]

For the case of cross-flow turbines, the commonly used are Darrieus, Gorlov, and
Savonius turbine. Helical blade and Darrieus straight blade water turbine (also known as
H-Darrieus turbines) are commonly suitable for extraction of kinetic energy of flowing
water. Helical blades have a smaller rate of pulsation [5] and more favorable starting
characteristics than straight blades [6], but the blades are very difficult to be constructed
and have to use much stronger materials than the straight blade, given the great forces
that any turbine will be under in the water environment. As what concerns the coefficient
of power, some authors have reached CP’s of 0.36 [7] for straight bladed Darrieus turbine.
Winchester and Quayle [6] reached a lower value of nearly 0.30 for another blade crosssection in a similar study. So as far as Darrieus turbines with straight blades, those are
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favorable results, having into account that it is easy to manufacture those straight blades.
Figure 5 shows a model of a straight bladed Darrieus turbine [8].

Figure 5. Straight bladed Darrieus turbine (or H-Darrieus), from [8]

Moving into the Savonius turbine, it is one of the simplest turbines. Aerodynamically, it
is a drag-type device, consisting of two or three scoops. Looking down from above, a
two-scoop machine would look like an "S" shape in cross section as it can be seen in
Figure 6. Because of the curvature, the scoops experience less drag when moving against
the flow than when moving with the flow. The differential drag causes the Savonius
turbine to spin. Because of it being a simple turbine, its coefficient of power reflects the
simplicity, with 0.15 to around 0.20 being a well-designed turbine. Kailash et al. [9] got
this efficiencies for two tests he made, without and with a deflector plate respectively.
Elbatran et al. [10] managed to increase the performance to as far as 0.25 of Cp, but they
inserted a ducted noozle in the approach to the turbine, so the fluid was redirected there,
and in real cases that is not always possible. Although the coefficients of power might
seem a bit low, the simplicity of this turbine makes it viable in some cases due to the lack
of materials or technology to build better and more sophisticated turbines.

Figure 6. Savonius Turbine [11]

There are some bold designs for vertical axis water turbines such as the ones developed
by Shivam Mishra [12]. In the proposed system the half of the wing which gives a
negative torque in a vertical axis water turbine comes out of water and hence the negative
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torque is reduced, which results in better efficiency of the turbine. Figure 7 shows this
turbine in a cad model.

Figure 7. Small scale vertical axis water turbine. By: Shivam Mishra [12]

As it is in its initial state of study, an experimental model it is in the testing phase so no
comparisons of the coefficient of power can be made yet. Still, this is a promising design
for an in-stream water turbine.
Other authors tried to combine two types of turbines to try to maximize power output.
Sahim et al. [13] combined a Savonius turbine with a straight blade Darrieus, including a
deflector so the water is redirected towards the turbine. A schematic of this test is shown
in Figure 8.

Figure 8. Darrieus-Savonius tuebine. By: Sahim et al. [13]

Although the idea of combining turbines is good, the results shown otherwise, with the
efficiency of the system being around 16%, while when the test was made only for the
Darrieus turbine, without the Savonius part of it, resulted in a 21% of efficiency, so clearly
the combination resulted in loss of efficiency.

Vortex Induced Vibrations
Vortex Induced Vibration (VIV) arises from the interaction of a moving fluid with an
elastic structure. Recently, researchers have focused on the application of VIV to produce
clean and renewable energy [14–17]. VIV energy can be harnessed to produce
hydropower energy in alternative to the more common turbine systems and other
technology such as wave or tide used to generate hydropower energy [2].
The equation of motion for an elastically mounted cylinder of mass 𝑚 can be defined as
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𝑚𝑦̈ + 𝑐𝑦̇ + 𝑘𝑦 = 𝐹 (𝑡)
𝐹 (𝑡) = 𝐹
+𝐹

(2)
(3)
In these equations, y is the direction normal to the flow, 𝑦̇ and 𝑦̈ are velocity and
acceleration of cylinder, respectively, 𝑐 is the viscous damping coefficient, 𝑘 is the spring
stiffness, 𝐹y is the fluid force which is exerted on cylinder perpendicular to the flow
direction. The viscous force, 𝐹viscous, is related to the shear forces on the surface of the
cylinder in the normal direction of flow and the inviscid force, 𝐹inviscid, can be defined in
terms of the inviscid added mass 𝑚 = 𝜌(𝜋⁄4)𝐷 𝐿, defined as the impulse given to the
fluid during an incremental change of body velocity, divided by that incremental velocity
[15] .Therefore,
𝐹

= −𝑚 ∙ 𝑦̈

(4)

1
(5)
∙ 𝐶 (𝑡) ∙ 𝜌 ∙ 𝑈 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿
2
where U is the free stream velocity, D is the cylinder diameter, CL is the time dependent
lift coefficient, L is the length of the cylinder and 𝜌 is the density of fluid. Considering
the added mass, Equation 2 can be written as
𝐹

=

(𝑚 + 𝑚 )𝑦̈ + 𝑐𝑦̇ + 𝑘𝑦 =

2
𝐶 (𝑡) ∙ 𝑚 ∙ 𝑈
𝜋𝐷

(6)

Assuming linear behavior and a sinusoidal response of the cylinder, the fluctuating
transverse amplitude and force coefficient can then be obtained from
(7)
𝑦=𝑦
∙ sin(2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡)
(8)
𝐶 (𝑡) = 𝐶 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡 + 𝜑)
where y𝑚𝑎𝑥 and 𝑓s represent the harmonic amplitude and frequency of vortices
respectively, 𝐶𝐿 is the lift coefficient amplitude, 𝜑 is the phase angle of the displacement
with respect to the exciting fluid force, which for linear system at resonance is close to
𝜋/2 [14]. In terms of displacement and acting force on the downstream cylinder, for one
cycle of oscillation the work done by the fluid force can be calculated as
𝑊

=

𝐹 (𝑡) ∙ 𝑦̇ ∙ 𝑑𝑡

(9)

Here, 𝑇CYL is one complete cycle of oscillation of the cylinder. The force 𝐹y is represented
by the right-hand side of equation 6 and thus integrating the right-hand side of equation
9 and averaging over the cycle period, the power due to VIV for a circular cylinder can
be obtained as
𝑃

=

𝑊
𝑇

(10)

1
(11)
∙𝜌∙𝑈 ∙𝐶 ∙𝑓 ∙𝑦
∙ 𝐷 ∙ 𝐿 ∙ sin(𝜑)
2
where 𝑦𝑚𝑎𝑥 represents the harmonic amplitude of cylinder and L is the length of the
cylinder. Therefore, the efficiency of VIV can be written as
𝑃

=

𝜂

=

𝑃
𝑃
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(12)

Therefore, the power in the fluid can be calculated as
1
(13)
∙𝜌∙𝑈 ∙𝐷∙𝐿
2
The VIV efficiencies for a single cylinder, according to Bernitsas et al. [14] is somewhere
between 20-30% for a well-designed system. But in recent studies, mainly the one
performed by Derakhshandeh et al. [18], where he combined two cylinders with this VIV
technology, arranged with some distance from each other, he discovered that the second
cylinder had an efficiency well above 40%, stating that the first cylinder’s vortex helped
with the improvement of the second one’s energy output, by improving its efficiency by
a lot. This is a major breakdown in this technology, which if we remember it is a recent
technology, with a lot more to discover, has a lot of potential of improvement.
𝑃

=

CONCLUSION
With the need of investments in the clean energy it can be said that this is a reliable source
of energy for rural areas. Either the turbines or the more recent system, the VIV system,
can reach good values of efficiency, depending of what they are intended for and the
available materials for construction. Turbines as they are, leave not much to research apart
from the blade cross-sections, which can always have some improvement. But if we think
of the VIV system, and how much more it can be researched, because it is a recent system,
the values of efficiency can only go higher by placing not only one but various VIV
systems, arraying them to work together improving its efficiency.
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Abstract
Faced with the problem of water scarcity, one of the main water conservation practices is the use of rainwater for nonpotable purposes. From the beginning of the 21st Century, the interest in this technology has increased. However, economic
aspects still appear as obstacles to greater use. When checking the situation in Brazil, due to its continental area, the local
variables of each city, such as water prices, rainfall patterns and construction prices, may vary from each city, which may
aﬀect the viability of the rainwater harvesting systems (RWHS). Thus, this study aimed to verify the impact of local variables
on the economic viability of rainwater harvesting reservoirs. For that, the situation of 5 Brazilian cities (Natal, Palmas,
Curitiba, Belo Horizonte and Brasilia) was studied, representing each of the regions of the country. In addition, the building
chosen for this study was characterized and the sizing of the reservoirs was carried out through the Netuno software,
adopting ﬁve potential diﬀerences, and ﬁnally, the economic analysis was performed by the net present value and
proﬁtability index . The results allowed to verify the behavior of a RWHS for the study building in the 5 cities. The city of
Palmas presented the best conditions for the installation of a RWH in opposition to Belo Horizonte, whose results were the
worst for all situations analyzed. From this work, it is expected to analyze regions with better results, facilitating the
implementation of public policies for this purpose.
Resumo
Diante do problema da escassez de água, uma das principais práticas de conservação da água é o uso de pluvial para ﬁns
não potáveis. Observa-se, desde o início do Século XXI, o aumento de interesse nesta tecnologia. No entanto, os aspectos
econômicos ainda aparecem como obstáculos para uma maior utilização. Ao veriﬁcar a situação do Brasil, devido a sua área
continental, as variáveis locais de cada cidade tais como o preço da água, os padrões de chuva e os preços da construção,
podem variar de cada cidade, o que pode afetar a viabilidade dos sistemas prediais de aproveitamento de água pluvial
(SPAAP) . Desta forma, este estudo teve como objetivo veriﬁcar o impacto das variáveis locais sobre a viabilidade econômica
dos reservatórios de aproveitamento de água pluvial. Para isso, foi estudado a situação de 5 cidades brasileiras (Natal,
Palmas, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília), representando cada uma das regiões do país. Além disto, caracterizou-se a
ediﬁcação escolhida para este estudo e realizou-se o dimensionamento dos reservatórios por meio do programa
computacional Netuno, adotando cinco diferenças de potencial e, ﬁnalmente, realizou-se a análise econômica pelo valor
presente líquido e índice de lucratividade. Os resultados permitiram veriﬁcar o comportamento de um SPAAP para o edifício
do estudo nas 5 cidades. A cidade de Palmas apresentou as melhores condições para a instalação de um SPAAP em oposição
a Belo Horizonte, cujos resultados foram os piores para todas as situações analisadas. A partir deste trabalho, espera-se
analisar regiões com melhores resultados, facilitando a implantação de políticas públicas com esta ﬁnalidade.
Keywords
rainwater harvesting system; economic feasibility; water conservation
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Evaluation of the economic impact for the rainwater harvesting system´s
tank in 5 Brazilian Cities
1. INTRODUCTION.
Water scarcity is a problem experienced today. Water is indispensable for the survival of living
beings and, therefore, their absence would nullify the possibility of life on Earth. However, in
spite of its renewable character, it is evident the water quality and quantity deficiency in
certain regions. The supply crises that occurred in several cities corroborate to believe that
this a current problem.
Therefore, promoting the economics of drinking water in buildings is essential. Household
consumption in buildings can reach values of 80% of total consumption in urban centers [1].
Among the advantages obtained from these actions, we highlight the reduction of the need for
investments in infrastructure for the universalization of water supply and sewage services in
Brazil [2].
These actions include the use of alternative sources (supply management) as well as the use of
devices that promote water consumption´s reduction (demand management). As one of the
main water conservation practices, rainwater harvesting systems can be used for non-potable
purposes, where rainwater collected on roofs and other catchment areas can be used to
discharge sanitary basins, taps [3].
However, the use of rainwater has many aspects to be evaluated, and it is of great value to
investigate the competence of this element, regarding the difficulty of managing it [4].
Qualitative and quantitative aspects should be constant concerns in the design, design and
maintenance of the system. All these actions are decisive in the success of the project.1)/ km
Economic decision-making by whether or not to accept a given project is based on variables
derived from discounted cash flow. Usually the Net Present Value (NPV) is the most used. In
general, NPV performs the sum of the inflows and outflows of a given cash flow at the time of
valuation [5]). Therefore, if the input value is higher than the output value (NPV> 0), the
project will be accepted. If the output amount is greater than the input value (NPV <0), the
project will be rejected.
Another variable that deals with the capacity of investment with the economic return is the
profitability index (PI). It can be defined between the ratio between the NPV and the
investment required to obtain such a value. Thus, PI values higher than 1.0 mean that the NPV
was higher than the investment and thus accepted.
Several works have already been carried out in order to verify the feasibility of RWHS. It carried
out a systematic mapping of the existing literature with the theme and 30 articles had this
objective. In general, the positive or unlikely outcome will depend on local factors such as
precipitation, water pricing, and material costs [3].
In this context, this work is embedded. The main objective of this work is to verify the impact
of the local variables of five Brazilian cities on the economic feasibility of rainwater harvesting
tanks.

2. METHODOLOGY.
2.1 SELECTION OF THE CITIES IN STUDY
To verify the influence of local aspects (different rainfall patterns, water tariff and building
material´s price) in determining the optimal volume of rainwater harvesting reservoirs is one
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of the objectives of this study. So, the choice of cities was based on their rainfall behaviour.
The five cities chosen are in different isohyetal, which guarantees diverse rainfall behaviour.
In addition to being in different isohyetal the choice of cities should also contemplate different
regions as well as be part of the National System of Survey of Costs and Construction Indexes
(SINAPI). Thus, the chosen cities were: Natal, Palmas, Curitiba, Belo Horizonte and Brasília.
Table 1 shows the selected cities and their annual rainfall averages.
TABLE 1: Average Annual Isohyetal from the chosen cities
Cities

Average Annual Isohyetal (mm)

Natal
Palmas
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília

1200,1 a 1300
1800,1 a 1900
1400,1 a 1500
1500,1 a 1600
1300,1 a 1400

2.2 CHOICE OF THE STUDING BUILDING
The building chosen was a building from a medical School that would be built at the Federal
University of Goias. It has a total area of 5337,4 m2 and the catchment area of 1488 m2. It has
3 floors with classrooms and labs.
It was considered that this building would be the same to all five cities

2.3 RAINWATER´S TANK SIZING
It was used the Netuno Software to size the rainwater´s tank This software was developed at
[8]. The software uses a behavioural model that was developed to estimate the potential of
saving potable water for one or more reservoir volumes when there is the use of rainwater in
buildings.
Its algorithm performs the calculations on a daily or hourly basis and, depending on the interval
defined, the analysis of the volume of rainwater drained by the catchment surface is verified.
From this volume, discounting the existing losses, are conducted to the reservoir where the
analysis is performed (for each period), whether the demand will be met or not, with the
relation between the pluvial water consumed and the demand of drinking water for the same
period.
For the use of this software, some information is required. To start the simulations, considering
20 years of project horizon, the following input data were used.
 Supply Data
It was used the daily rainfall data provided by the National Meteorological Institute (INMET) for
the stations referring to each city. On days where there was no precipitation was considered
reading a volume equal to 0. Table 3 shows the data to each city. The Figure 1 presents the
average rainfall distribution along the months.
TABLE 2: Rainfall Data from the cities studied
Cities

Month of
maximum
precipitation

Natal

Maximum
monthly
precipitation
(mm)
418,71

Month of
minimum
precipitation

Annual
precipitation
(mm)

jun

Minimum
monthly
precipitation
(mm)
17,75

oct

1761,03

Palmas

323,18

jan

1,37

jul

1822,98

Curitiba

172,06

may

95,61

dec

1589,48

Belo Horizonte

378,74

dec

7,18

jun

1582,80

Brasília

245,94

nov

1,95

jun

1493,94

SOURCE: [6].
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Other issues that would affect the rainwater supply it would be the collective area and the
runoff coefficient. The rainwater will be collected from the roof, in total area of 1488.02 m²
and will be built with a material that has the runoff coefficient of 0.8.
 Demand´s data
To determine the rainwater demand, it was established that the rainwater will be used in toilet
flushing, water gardening and cleaning. It was used an average of 0,9 uses/user. The water
gardening will occur 3 times a week, spending an average of 2,4 l/m2 and the floor cleaning
will occur everyday from Monday through Saturday. On weekdays it will spend 0,5l/m2 and on
Saturday it e a 1,0 l/m2 [7]. It was also considered that the water gardening won´t happen on
months with an average rainfall of 200 mm. The results are shown on Table 3.

Average Montly Rainfall (mm)
Palmas
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb

Mar

Average Montly Rainfall (mm)
Curitiba

Apr May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Oct

Nov Dec

Average Montly Rainfall (mm)
Belo Horizonte

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mar

Apr May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov Dec

Jan

Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug

Sep

Average Montly Rainfall (mm)
Brasília
450
400
350
300
250
200
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50
0
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Feb

Mar
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Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

FIGURE 1: Rain Pattern of the five cities
SOURCE: [6]

Once it was obtained the rainwater´s supply and demand, the rainwater´s tanks were sized
using the Netuno Software [8]. To obtain the optimal volume, it is necessary to establish the
difference of minimum potential of two consecutives volumes. The simulations occurred in
intervals of 500 and it was used 5 values to this minimum difference :0,5%/m³; 0,4%/m³;
0,3%/m³; 0,2%/m³; 0,1%/m³. The maximum volume adopted was 150 m3.

2.4 ECONOMIC FEASIBILITY
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Once the rainwater´s tanks were sized, their economic feasibility was calculated to subsidize
the process of choice of volume, improving the investment. To this analysis, it was defined and
raised the Net Present Value (NPV) and Profitability index (PI) to each of the volumes found.

Natal

Garden
YES
YES
NO
NO
NO
YES
YES
YES

Sun
0
0
0
0
0
0
0
0

Mon
3,98
3,98
7,35
7,35
3,62
7,72
7,72
3,98

Tue
3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
3,57

Wed
3,98
3,98
7,35
7,35
3,62
7,72
7,72
3,98

Thu
3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
3,57

Fri
3,98
3,98
7,35
7,35
3,62
7,72
7,72
3,98

Sat
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

Palmas

jan
feb
mar
apr/may/jun
jul (1-15)
jul (16-31)
aug/sep/oct
nov
dec (1-20)
dec (21-31)

NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,62
3,62
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57

3,62
3,62
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57

3,62
3,62
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

Jan
feb
mar/apr/may/jun
jul (1-15)
jul (16-31)
aug/sep/oct/nov
dec (1-20)
dec (21-31)

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

0
0
0
0
0
0
0
0

3,98
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,72
3,98

3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
3,57

3,98
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,72
3,98

3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
3,57

3,98
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,72
3,98

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

jan
feb
mar/apr/may/jun
jul (1-15)
jul (16-31)
aug/sep/oct
nov
dec (1-20)
dec (21-31)

NO
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,62
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
6,94
6,94
3,20

3,62
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
3,57
7,31
6,94
6,94
3,20

3,62
3,98
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

jan
feb
mar
apr/may/jun
jul (1-15)
jul (16-31)
aug/sep/oct
nov
dec (1-20)
dec (21-31)

NO
YES
NO
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,62
3,98
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57

3,62
3,98
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

3,57
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57
7,31
7,31
7,31
3,57

3,62
3,98
7,35
7,72
7,72
3,98
7,72
7,35
7,35
3,62

6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21

Brasília

Belo Horizonte

Mês
jan
feb
mar/apr/may/jun
jul (1-15)
jul (16-31)
aug/sep/oct/nov
dec (1-20)
dec (21-31)

Curitiba

TABLE 3: Rainwater demand (m³)

To perform this analysis, the first step was to determine the initial investment. The analysis
occurred only considering the implantation of the reservoir. Thus, the initial investment was
limited to the cost of implementing this element. It was obtained cost functions to each city,
based on National System of Research of Costs and indices of the Construction (SINAPE). The
equations are shown on Table 4.
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TABLE 4: Cost functions of the reservoir and its respective cities
𝐶tank−Natal= 3,146250305.10−6.𝑉2+0,2679008989.𝑉+5699,002545

Eq. [1]

𝐶tank−Palmas= 3,238000008.10−6.𝑉2+0,2725700271.𝑉+5823,525094
𝐶tank−Curitiba= 3,564875385.10−6.𝑉2+0,2746542764.𝑉+6117,598493

Eq. [2]
Eq. [3]

𝐶tank−Belo Horizonte= 3,309389537.10−6.𝑉2+0,2772344392.𝑉+5934,586154 Eq. [4]
𝐶tank−Brasília= 3,453529347.10−6.𝑉2+0,2862143067.𝑉+6161,740924

Eq. [5]

where:
V = volume of the tank (L);
C = cost of the tank (R$);
From the SINAPE it was also obtained the maintenance costs. They were listed in [9] and used
here.
Another important aspect for the determination of NPV and PI was the survey of the revenues
obtained by the system. In this case, it was considered that the revenue would come from the
amount of potable water saved, which is equivalent to the volume of rainwater used. The
revenues were therefore calculated from the application of the water tariff of each city under
the volume of saved drinking water obtained from the five simulations for each potential
difference in saving of drinking water by rainwater (% / m³).
The volume of drinking water saved was determined by the simulations carried out in the
Netuno program, as a function of the reservoir volume obtained. The amount of the total water
tariff applied in each city in 2017 was composed of water and sewage tariffs (it was considered
that the sewage tariff would be equivalent to 100% of the water tariff, which would be the
Ideal situation). Subsequently, the last ten tariff readjustment data applied to each city in the
last ten years was carried out with the purpose of updating the value of the energy paid during
the twenty years of operation of the system. The value of the average Tariff and the
readjustments are shown in Tables 5 and 6, respectively.
TABLE 5: Water Tariff
City
Natal
Palmas
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília

Price (R$)
21,20
20,84
13,68
16,58
24,00

Difference to the lowest tariff (%)
55%
52%
0%
21%
75%

TABLE 6: Water tariff readjustment
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
average

Natal
13,09%
10,28%
0,00%
11,22%
5,10%
5,70%
5,26%
14,12%
4,46%
3,14%
4,43%
0%
12%
0%
0%
5,94%

Palmas
17,15%
10,99%
13,90%
0,00%
7,00%
6,53%
0,00%
7,53%
9,80%
6,64%
12,00%
9,96%
5,22%
9,11%
25,00%
11,49%

Curitiba
10,48%
12,50%
6,40%
6,90%
16,50%
16,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
14,01%
8,40%
19,30%
7,37%

Belo Horizonte
13,90%
15,04%
11,34%
6,18%
4,34%
7,02%
0,00%
9,05%
0,00%
18,75%
7,66%
24,15%
14,28%
31,01%
17,00%
9,39%

Brasília
7,98%
16,20%
7,39%
9,50%
11,20%
7,23%
4,31%
6,29%
5,78%
2,97%
14,87%
27,54%
20,00%
16,56%
16,58%
9,48%
11,98%
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Last, but not least, the Minimum Attractiveness Rate (TMA) was defined. In this study, 0.83%
per month was adopted for the attractiveness rate, the same values used at [7].

3 RESULTS
3.1 STORAGE VOLUMES
As pre-established, the simulations were started, considering 5 different situations for each
city, according to the difference between potentials of saving of drinking water through the
use of rainwater (% / m³) adopted.
The volumes obtained for each city and for each of the 5 potential differences as well as the
potential utilization of rainwater demand are presented in Table 7.
TABLE 7: Storage volume obtained from Netuno Software
Cities

Natal

Palmas

Curitiba

Belo
Horizonte

Brasília

Parameters obtained by
software
Storage volume (m3)
Rainwater demand (m3)
% Rainwater demand
obtained
Storage volume (m3)
Rainwater demand (m3)
% Rainwater demand
obtained
Storage volume (m3)
Rainwater demand (m3)
% Rainwater demand
obtained
Storage volume (m3)
Rainwater demand (m3)
% Rainwater demand
obtained
Storage volume (m3)
Rainwater demand (m3)
% Rainwater demand
obtained

0,1%/m³

0,2%/m³

0,3%/m³

0,4%/m³

0,5%/m³

75,5
4,12

45,0
3,61

33,0
3,28

26,5
3,02

20,5
2,71

35,54

31,19

28,31

26,02

23,4

74,5
5,02

51,0
4,63

39,5
4,30

33,0
4,04

29,5
3,86

43,61

40,30

37,38

35,13

33,59

75,5
4,74

53,0
4,36

38,5
3,96

31,5
3,68

26,0
3,39

40,54

37,35

33,93

31,54

29,06

74,5
4,01

46,0
3,56

35,0
3,27

29,5
3,03

22,0
2,65

34,9

30,98

28,45

26,41

23,12

67,5
4,08

44,5
3,72

34,5
3,44

30,0
3,27

22,5
2,89

35,2

32,14

29,73

28,22

24,92

In general, it can be observed that Natal presented greater amplitude related to the volume
obtained (it has the greatest and smallest results) in detriment of the other cities. The cities
of Belo Horizonte and Natal have similar results regarding the optimum volume of the lower
reservoir, maintaining an average variation of 2 m³ between the volumes of the same potential
difference. Brasília follows the same behaviour, except for the potential difference of 0.1% /
m³, where its volume is 8 m³ smaller than the volume referring to Natal. As for Palmas and
Curitiba, the volumes of the reservoirs vary in a smaller extent.
In addition, Brasília, Belo Horizonte and Natal also resemble the potential of saving drinking
water, presenting a behaviour not as promising as the results of Curitiba, and those of Palmas.
Belo Horizonte presented the reservoir (22 m³ - 0.5% / m³) with lower potential of savings equal
to 23.12%, which represents the worst situation of the simulations.

3.2 ANALYSIS OF ECONOMIC VIABILITY
To determine the economic feasibility of the systems, the first step was to determine the
investment costs (reservoirs) and maintenance and operating expenses for all 25 situations
analysed. Table 8 presents these results.
With regard to investments, it is observed that the highest investment values were found for
the city of Palmas and Curitiba, reversing the positions as the potential difference increased.
In a similar way, it is observed that the investment costs in Natal are usually lower, except for
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the potential difference of 0.1% / m³, in which the city of Brasília was the one with the lowest
investment.
It is also observed that the difference between investments between cities for each of the
different potentials adopted was a maximum of 34.42% (potential difference of 0.5% between
the cities of Natal and Palmas) and at least of 14.46% (potential difference of 0.1%, between
the cities of Brasília and Curitiba).

TABLE 8: Costs/investments of the Rainwater tanks
City
Natal

Palmas

Curitiba
Belo
Horizont
e

Brasília

Storage volume(m³)
Investment (US$)
Average cost of operation and
maintenance (US$/month)
Storage volume(m³)
Investment (US$)
Average cost of operation and
maintenance (US$/month)
Storage volume(m³)
Investment (US$)
Average cost of operation and
maintenance (US$/month)
Storage volume(m³)
Investment (US$)
Average cost of operation and
maintenance (US$/month)
Storage volume(m³)
Investment (US$)
Average cost of operation and
maintenance (US$/month)

0,1%/m³
75.5
13,923.8

0,2%/m³
45.0
7,658.95

0,3%/m³
33.0
5,703.49

0,4%/m³
26.5
4,764.39

0,5%/m³
20.5
3,972.44

39.3

37.35

36.58

36.17

35.79

74.5
14,111.4

51.5
9,108.02

39.5
6,929.29

33.0
5,872.76

29.5
5,339.84

52.6

51.75

51.30

51.06

50.93

75.5
14,976.10

53.0
9,742.23

38.5
6,976.45

31.5
5,811.58

26.0
4,974.12

47.9

47.07

46.56

46.31

48.97

74.5
14,271.9

46.0
8,155.57

35.0
6,251.36

29.5
5,394.60

22.0
4,328.73

61.4

59.52

58.78

58.42

57.92

67.5
13,084.56

44.5
8,170.52

34.5
6,395.78

30.0
5,668.68

22.5
4,555.53

61.5

60.0

59.4

59.11

58.64

With regard to investments, it was observed that the highest investment values were found for
the city of Palmas and Curitiba, reversing the positions as the potential difference increased.
In a similar way, it is observed that the investment costs in Natal are usually lower, except for
the potential difference of 0.1% / m³, in which the city of Brasília was the one with the lowest
investment.
It is also observed that the difference between investments between cities for each of the
different potentials adopted was a maximum of 34.42% (potential difference of 0.5% between
the cities of Natal and Palmas) and at least of 14.46% (potential difference of 0.1%, between
the cities of Brasília and Curitiba).
Regarding maintenance and operation expenses, the cities of Brasília and Belo Horizonte had
values very close and are the highest averages. The city of Natal is the city with the lowest
values. Overall, the difference between the largest and smallest values reached up to 61%.
In addition to the exits, the inputs of the discounted cash flow were determined. As explained
in the methodology, these inputs refer to the values saved with the saving of drinking water by
substituting rainwater. Table 9 presents the results obtained for each of the 25 scenarios.
TABLE 9: Water Savings
Cities
Natal
Palmas
Curitiba
Belo
Horizonte
Brasília

-

0,1%/m³

0,2%/m³

0,3%/m³

0,4%/m³

0,5%/m³

Saved volume (m3)
Savings (US$/month)
Saved volume (m3)
Savings (US$/month)
Saved volume (m3)
Savings (US$/month))
Saved volume (m3)
Savings (US$/month)
Saved volume (m3)
Savings ((US$/month)

7.55
859.77
7.45
1,009.88
7.55
625.94
7.45
320.70
6.75
945.58

4.50
740.31
5.15
933.27
5.30
576.72
4.60
284.66
4.45
863.19

3.30
672.08
3.95
865.56
3.85
523.89
3.50
261.39
3.45
798.46

2.65
617.64
3.30
813.55
3.15
486.96
2.95
242.70
3.00
757.91

2.05
555.40
2.95
777.91
2.60
448.76
2.20
212.42
2.25
669.37
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After analysis of the inputs and outputs, the NPV and PI were calculated for each of the
presented scenarios. In all scenarios, the viability of the system implantation is observed, as
can be seen in Table 10, since NPV was positive for all of these, as well as PI greater than 1.
By analysing the NPV among the cities, it can be noticed that Palmas has the best values to any
potential difference. On the other side, Belo Horizonte has the worst results. The difference
between the highest and the lowest NPV, within a potential difference, was maximum for the
value of 0.1% reaching the percentage of 373%. However, it is observed that this difference
decreases, as volumes decrease, reached, to 0.5%, the value of 114%.
TABEA 10: Economic feasibility indicators to all scenario
Natal

(%/m³)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

NPV
(US$)
PI
NPV
(US$)
IP
NPV
(US$)
PI
NPV
(US$)
PI
NPV
(US$)
PI

121.385,94
8,72

Palmas
151.890,51
10,76

Curitiba
71.015,87
4,74

Belo
Horizonte
35.477,80
2,49

Brasília

110.067,41
14,37

143.804,47
10,76

69.018,84
7,08

34.960,50
4,29

129.927,31
15,90

100.815,55
17,68

134.364,70
19,39

63.967,15
9,17

32.581,04
5,21

120.732,11
18,88

92.722,28
19,46

126.479,33
21,54

59.906,46
10,31

29.998,25
5,56

114.568,30
20,21

83.173,67
20,94

120.880,29
22,64

54.807,66
11,02

25.569,41
5,91

100.612,97
22,09

138.872,76
10,61

When the assessment is made individually for each city, the NPV tends to increase as the storage
volumes increases. In some cities, this NPV change tends to be smoother, for example in Palmas
and Curitiba, where the difference between the lowest and highest volume results in
differences of 25 and 29%, respectively. In general, the best investment, analysing according
to the NPV, would be a reservoir of 74.5 L (potential difference of 0.1%) in the city of Palmas.
However, when the influence of the investment, measured in this work by the PI, is verified,
there is an opposite tendency to the NPV. The behaviour of this economic indicator tends to
increase as the volume of storage decreases, within each city.
When evaluating PI between cities, for the differences of potential 0.1 and 0.2%, Brasília
presents the highest values referring to this index. For the other potential Palms again stands
out with higher values. As for the NPV for PI, the city of Belo Horizonte presented the worst
results. When the analysis is done within a single potential difference, it is observed that the
difference from highest to lowest PI was maximum for the potential of 0.5% reaching 333%.
However, it is noticeable that this difference diminishes as the volume increases, reaching, to
0.1% the value of 91%.
By analysing separately each city, it can be noticed that PI tends to increase as the storage
volumes decrease (the largest potential difference has the smallest volume). Since, unlike NPV,
for all cities, this change in PI was drastic, for example, for Natal that presented the highest
variation, resulting in about 140% from the highest to the lowest value. The city of Brasilia,
however, presented the lowest variation of IL reaching 108%. Generally, in terms of PI, the best
investment would be a reservoir of 29.50 L (potential difference of 0.5%) in the city of Palmas.

4. CONCLUSION.
The work accomplished the proposed objective. It is possible to verify the behaviour of a
rainwater harvesting system for the studied building in 5 cities with different volume situations,
indicated here by the potential difference.
It was verified that Palmas had the best economic behaviour, both for the NPV and for the PI.
This better performance, when compared to other cities, is basically due to the possible volume
of use, since it does not have the highest tariffs practiced between the cities analysed nor the
lowest operating and maintenance costs.
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On the other hand, the city of Brasília is the one with the highest tariff, however, its rainfall
patterns did not favour the possible volume of storage and consequently affected the demand
for rainwater served, in this way it appeared in second place for the aspects analysed.
Belo Horizonte already has the worst economic performance due to the following factors: the
rainfall patterns allowed low use of rainwater; The city presented the second lower rate among
the 5 cities; Presented high investment and lastly high values of maintenance and operation
costs.
The use of Netuno proved to be efficient for sizing the rainwater tanks, however the
appropriate value for choosing the potential differential that should be used makes the process
more difficult. Based on the analysis carried out in this study, it was observed that the use of
larger reservoir values can optimize the investment even if it does not provide the greatest
economic and environmental results.
In general, the rainfall patterns were the variables that most affected the economic viability
of the RWHs. For the cities studied, among the local variables studied, this was the most
influential of the four indicators calculated in this study.
Therefore, it is important to carry out this work for the other Brazilian cities, verifying the
impact on each one of the isohyetas of the country. In addition, the study of other typologies
should be studied to verify if this variable is the one that most affects the viability of the
systems.
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Abstract
The practice of reuse of treated wastewater (TWW) is seen as a strategy for water conservation in regions where water
scarcity is a natural reality and in those where population growth and/or climate change foresee this scarcity. In situations of
lower water scarcity, reuse is practiced by imperatives of environmental protection of the receiving media, reducing the
discharge of eﬄuents from wastewater treatment plants (WWTP). The artiﬁcial recharge of aquifers (RAQ) with TWW is a
very common practice at the international level, but little considered in Portugal. However, residual waste from TWW (e.g.
heavy metals), when deposited in soil or water, can cause signiﬁcant environmental impacts on its uses, and cause serious
health problems in several animal species due to their bioaccumulation in food chains. The present study intends to show
that the granitic residual soils of the Quinta de Goncalo Martins (Guarda), in the Beira Interior region of Portugal, present
physical-chemical and mineralogical characteristics favorable to the inﬁltration of TWW into RAQ. The results of the batch
sorption tests indicate that the soil has a reactive capacity to remove the Cu and Zn residual load at TWW at high
eﬃciencies by adsorption and ion exchange mechanisms. The pseudo-ﬁrst order model explained the reaction kinetics for
the three heavy metals removal and when the sorption equilibrium state was reached, the removal of these metals was
explained by the Freundlich isotherm.
Resumo
A prática de reutilização de águas residuais tratadas (ART), é vista como uma estratégia de conservação da água em regiões
onde a escassez de recursos hídricos constitui uma realidade natural e naquelas em que o crescimento demográﬁco e/ou
alterações climáticas anteveem essa escassez. Em situações de menor escassez de água, a reutilização é praticada por
imperativos de proteção ambiental dos meios recetores, reduzindo a descarga de eﬂuentes de estações de tratamento de
águas residuais (ETAR). A recarga artiﬁcial de aquíferos (RAQ) com ART é uma prática muito comum a nível internacional,
mas pouco considerada em Portugal. Contudo, as cargas residuais das ART (p.e. metais pesados), quando depositados no
solo ou água, podem causar impactos ambientais signiﬁcativos nos seus usos, além de provocar sérios problemas de saúde
em várias espécies animais devido à sua bioacumulação nas cadeias tróﬁcas. O presente estudo pretende mostrar que os
solos residuais graníticos da Quinta de Gonçalo Martins (Guarda), na região da Beira Interior de Portugal, apresentam
características físico-químicas e mineralógicas favoráveis à inﬁltração de ART para a RAQ. Os resultados dos ensaios de
sorção em batch indicam que o solo apresenta capacidade reativa para remover, a eﬁciências elevadas, por mecanismos de
adsorção e permuta iónica, a carga residual de Cu e Zn comum em ART. O modelo de pseudo-primeira ordem explicou a
cinética de reação para os três metais pesados e quando o estado de equilíbrio da sorção foi atingido, a remoção destes
metais foi explicada pela isotérmica de Freundlich.
Keywords
Residual soils; heavy metals; sorption
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Abstract
An application of graph centrality measures is presented for the case of Lisbon's subway development between 1956 and
2017. Two expansion scenarios from 2003 and 2017 that were not executed are also analysed. This paper also shows the
evolution of Lisbon's subway network and describes the key moments of its expansion in connection with speciﬁc events
happening in the city. It shows how the subway can shape the city in the future in respect to the centrality of diﬀerent areas,
as consequence of the proposed planning for the subway expansion. The expansion of the network from the city core to the
suburbs hasn't been done by densiﬁcation of the network, but by a linear growth, keeping Saldanha station with the highest
centrality since 2009. This work also shows the need for an integrated study of diﬀerent types of city transportation
networks (subway, bus, and train).
Resumo
Este artigo apresenta uma aplicação de medidas de centralidade para avaliação do desenvolvimento do metropolitano de
Lisboa entre 1956 e 2017 e de cenários de expansão da sua rede propostos entre 2003 e 2017. Apresenta esquemas sobre
a evolução da rede do metro de Lisboa e descreve os momentos mais signiﬁcativos de crescimento na rede, em função de
acontecimentos especíﬁcos na Cidade. Mostra como poderá alterar a cidade no futuro, relativamente a mudanças no grau
de centralidade de determinadas áreas, por consequência do planeamento proposto para a expansão da rede de metro de
Lisboa. A expansão da rede para a periferia da cidade não se tem realizado pela densiﬁcação da rede, mas antes por um
crescimento linear, mantendo-se assim a grande centralidade no Saldanha, desde 2009. Este artigo justiﬁca a necessidade
dum estudo do cruzamento de redes diferenciadas (metro, autocarro, comboio) para a cidade de Lisboa.
Keywords
measures of centrality; network; infrastructure; Lisbon; Lisbon
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Avaliação da rede do metro de Lisboa e de
cenários de expansão utilizando medidas de
centralidade
Na organização do território, o traçado das linhas de trajeto dos meios de transporte,
bem como os seus pontos de paragem (apeadeiros, estações e paragens) definem grande
parte do desenho da malha urbana. A instalação e a expansão dos núcleos urbanos têm em
conta os locais mais favoráveis para o desempenho de atividades, onde a acessibilidade é
fundamental para o encontro e relações, de que dependem as funções urbanas. Neste
sentido, os transportes são responsáveis pela origem, transformação e evolução territorial
[1].
Nos diferentes meios de transporte, enquanto sistemas organizadores do espaço, o
automóvel, pelo facto de oferecer maior destreza e liberdade de deslocação, assume-se como
um elemento descentralizador, que permite a dispersão do edificado. Por outro lado, o
caminho-de-ferro ou o metropolitano são considerados elementos centralizadores,
verificando-se a localização de aglomerados de povoações em volta das estações
correspondentes [1].
A acessibilidade permite a união de aglomerados e a conexão entre territórios
distantes. Apesar disto, o desenho das redes de transporte, quando sobreposto ao desenho do
aglomerado urbano, pode também criar processos de rutura e fragmentação no território. O
sistema do metropolitano, enquanto sistema subterrâneo ou aéreo, resolve este tipo de
fraturas [2].
Os transportes são fundamentais no desenvolvimento urbano, hierarquizam, valorizam
os locais e transformam os seus usos. Os diferentes tipos de transporte podem ser elementos
centralizadores ou descentralizadores no tecido urbano [1], mas a combinação de modos de
transporte em interfaces é um fator de atractividade e centralidade ainda maior.
No exemplo da cidade de Lisboa os diferentes tipos de transporte foram decisivos para
o seu desenvolvimento. O surgimento do elétrico permite o desenvolvimento da cidade desde
o rio para norte, enquanto o comboio e o transporte rodoviário estabeleceram relações entre
a cidade e a periferia, desenvolvendo a zona exterior à cidade [1]. O traçado do
metropolitano (Fig.1), ainda com uma rede reduzida permitiu o atravessamento de toda a
cidade e o desenvolvimento de algumas áreas na periferia possibilitando deslocações ao
centro de forma rápida, hierarquizando e valorizando zonas da cidade [3].
Através da análise da evolução da rede do metropolitano ao longo do tempo é possível
verificar uma transformação e igualmente uma evolução da cidade à superfície, assim como
perceber que, quando se criam alterações na cidade subterrânea, ou seja na rede do metro,
também se modificam as dinâmicas à superfície [3].
A construção da rede de metro parte do centro histórico de Lisboa com direções para
norte, expandindo-se posteriormente para ocidente e mais tarde transgredindo os limites
administrativos da cidade (Fig.2) [3].
Num gráfico sobre o desenvolvimento da rede do metropolitano de Lisboa, conseguimos
perceber que a sua expansão ao longo dos anos ocorre de forma lenta (Fig. 3) [4]. Contudo,
existem períodos com picos de crescimento, aquando dos grandes eventos internacionais [5].
Na fase entre 1972 e 1987 observa-se o aumento de 5 estações de metro [5 e 6], que se pode
justificar provavelmente devido ao crescimento demográfico nesse período (Fig. 2 e 3). O ano
de 1995 não assume nenhum acrescento de estações, mas torna-se significativo, por surgir
uma segunda linha – a linha amarela, que vai possibilitar circuitos independentes no metro e,
por sua vez, uma maior expansão da rede (Fig.2). No ano de 1998 são criadas outras duas
linhas na rede – linha vermelha e linha verde, em que a linha vermelha é composta por mais 6
novas estações [6] (Fig. 2 e 3). Este grande aumento na rede deveu-se à exposição Mundial de
Lisboa. Já no ano de 2004, a expansão da rede, para norte e em direção à periferia, justificase pela facilitação de acesso aos estádios de futebol, por se tratar do ano do campeonato
europeu – UEFA [5]. A importância do ano de 2009 na rede do metro tem a ver com o facto do
prolongamento da linha vermelha atravessar todas as restantes linhas, possibilitando a
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correspondência e circulação mais eficaz na rede. No ano de 2012 são acrescentadas 3 novas
estações e o acesso ao Aeroporto de Lisboa [6], criando um interface importante na rede
(Fig.2). Por último, assinala-se o ano de 2016 com a extensão da linha Azul até à Reboleira
[6], no concelho da Amadora, que vai permitir mais uma ligação à linha ferroviária de Sintra,
originando outro interface de transportes.
Na análise do desenvolvimento da rede de metro de Lisboa podemos observar, não só o
acrescento de novas estações e consequentemente o surgimento de novos aglomerados
urbanos, mas também a mutação de lugares em função das interações entre estações, na
própria rede de metro. Cada estação de metro é um fator de atracão e potencia diferentes
usos na cidade [5]. A atratividade do metro, relacionada com as funções da cidade, muda
constantemente o modo de funcionamento da mesma, enquanto estrutura social e pode
mudar também a imagem da arquitetura e urbanismo da cidade [5].
Neste sentido, a análise sobre o grau de centralidade de cada estação de metro poderá
demonstrar o correspondente ao desenvolvimento da cidade, ou seja, as áreas de influência
das estações têm um maior desenvolvimento e valorização a nível económico, social e
arquitetónico.

Figura 1 - Traçado do metropolitano da cidade de Lisboa- Esquema atual (2017) [3 e 6]

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

332

Figura 2 - Esquemas de evolução da rede de metro e crescimento da cidade de Lisboa [3]

Figura 3 - Gráfico de evolução da rede de metro [5]
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1 Metodologia
Este trabalho aplica a metodologia desenvolvida no artigo “The Public Space as a
Consequence of Subway Expansion The Case Study of Lisbon Subway -1959 through 2009” [5] a
um espaço temporal mais alargado (1959-2017) e analisa ainda cenários de expansão (20032017) do metro de Lisboa.
No processo metodológico procedeu-se à recolha de informação sobre o Metropolitano
de Lisboa, na empresa Ferconsult (responsável pelos traçados de redes de metro) e no
Arquivo Municipal de Lisboa.
Foram desenhados esquemas da rede de metro referentes às várias fases de expansão,
desde 1959 até 2017, para uma análise sobre as estações com maior grau de centralidade na
história do metro. De igual forma, fez-se o desenho de seis cenários de redes de metro
correspondentes aos estudos de expansão em Maio de 2003 [7], Julho de 2008 [8], Agosto de
2009 [9], Julho de 2012 [10] e Maio de 2017 (cenário a e b) [4], propostos em relatórios do
Metropolitano de Lisboa e da Ferconsult (empresa de traçados e redes de metro).
O desenho das redes é simplificado para a medição e perceção das relações entre os
nós/estações das diferentes linhas da rede do metro. Utilizam-se para isso grafos, enquanto
esquema apropriado para a medição de redes. Assim, para cada uma das redes resultantes foi
tido em conta o papel de cada estação de metro na dinâmica global da rede, utilizando dois
tipos de medidas de centralidade para concretizar a análise: Betweenness e Closeness.
A Betweenness representa uma medida de que permite perceber a importância de uma
estação de metro em termos de fluxo de passageiros, que têm que passar pela mesma, a fim
de conectar duas outras estações. Ou seja, trata-se da medida do papel de intermediador de
um determinado nó no tráfego da rede. Matematicamente esta medida é dado em termos de
fracção de caminhos geodésicos que passam por um determinado vértice.
A Closeness é uma medida de proximidade e refere-se à medição de um nó a todos os
outros restantes. Esta medida é definida em termos de distancia geodésica, ou seja, vendo
qual é o numero de passagens pelos nós necessário, para ir de um nó ao outro através do
caminho mais curto.
O desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa ao longo dos tempos é retratado na
figura 2. Esta caracterização do desenvolvimento do tecido urbano de Lisboa é elaborada com
base em fotografia aérea e na cartografia histórica. O primeiro esquema corresponde ao
levantamento da Planta de Lisboa do Engenheiro Silva Pinto em 1911 e os restantes foram
realizados através da análise da cartografia da cidade disponibilizada on-line na aplicação
"Lisboa Interactiva" pela Câmara Municipal de Lisboa.

2 Análise
A estrutura da rede do metropolitano de Lisboa é atualmente composta por 4 linhas,
44,2 km de comprimento e 56 estações (Figura 1), em que 6 destas estações são resultado de
cruzamentos [11]. Estes cruzamentos são importantes pontos na cidade, pois resultam de
zonas centrais e de espaços públicos, ou permitem a formação de novas centralidades e
consequentemente expandem o tecido urbano e/ou regeneram espaços.
Na história da expansão da rede do metro, a adição de uma estação provoca alterações
na medição das relações entre todas as estações da rede. Estas alterações na cidade
subterrânea modificam também as dinâmicas na cidade, à superfície, onde os espaços são
valorizados em função das estações de metro correspondentes e com maior grau de
centralidade. Exemplos disto poderão ser as estações de Entre Campos e de Sete Rios (Jardim
Zoológico) que em 1959 eram estações periféricas e que atualmente, pela extensão da rede,
se tratam de estações localizadas perto de zonas de centralidade em Lisboa (Fig.2 e 4).
Neste sentido, conduziu-se uma análise sobre as transformações na rede de metro, nas
suas várias fases de expansão. A rede do metro, enquanto um conjunto de vértices (estações)
unidos por conexões (linhas), será analisada relativamente ao cálculo dos valores de
centralidade das diferentes estações nas 4 linhas existentes, com o objetivo de perceber as
dinâmicas das relações na rede e também os seus reflexos na evolução ou transformação da
cidade.
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Figura 4 - Estações de Entre Campos e Sete Rios na rede do metropolitano em 1959 e em 2012 [3]

3 Resultados
Foram calculados os valores de Closeness e Betweenness para todas as estações da rede
de metro, desde a sua inauguração (1959) até à atualidade (2017), e diferentes cenários de
expansão da rede (2003 a 2017).
• Top 3 das estações mais centrais
Construíram-se quadros síntese representativos destes valores para as 3 estações com
valores mais altos nas suas medidas de centralidade, ao longo da história de expansão da rede
de metro. Escolheram-se períodos específicos com mais relevância na evolução da rede, para
demonstração desta análise, sendo eles o ano de abertura do metropolitano-1959, o ano de
1972, 1998, 2004, 2009 e 2012. Excluiu-se deste quadro o ano 2017 (atualidade), por se tratar
de um ano com pouca relevância em relação ao aumento de estações na rede.
Nas tabelas 1 e 2 pode observar-se que a estação da Rotunda (Marquês de Pombal)
assume um papel importante na rede, com valores altos de Betweenness e de Closeness
durante vários anos. Esta estação trata-se da primeira estação de correspondência entre os
dois primeiros troços formados (Fig.1, 2) e torna-se portanto a estação com maior fluxo de
passageiros.
As estações Picoas e Parque apresentam inicialmente valores de centralidade elevados
pela proximidade que, apresentam em relação à estação da Rotunda. A partir de 1966, com a
expansão da rede até à estação Anjos, e em 1972 até Alvalade (Fig.2), as estações Avenida e
Restauradores passam a ter protagonismo, com valores de centralidade igualmente altos. Em
1998, na análise da Betweeness (Tabela 1), a estação da Alameda assume grande
importância, pois passa a ser também uma estação de correspondência entre duas linhas e
passa a integrar numa linha nova, sendo a estação inicial deste circuito (Fig. 1 e 2). Pode
ainda observar-se que a estação do Campo Grande, anteriormente periférica e sem
protagonismo até 1993, assume um papel importante a partir de 1995, quando passa a ser
uma estação de correspondência entre a Linha Azul (mais tarde Verde) e Linha Amarela
(Fig.2). Em 2004, esta estação assume ainda mais relevância, quando se expande a linha
Amarela até à periferia de Lisboa. (Fig.2 e Tabela 1).
Por outro lado, em 2009, após a intersecção da linha Vermelha com as três restantes
(Fig.2), a grande centralidade move-se para a zona do Saldanha, S. Sebastião e Alameda
(Tabela 1 e 2), mantendo-se até à atualidade (2017).
Tabela 1 - Quadro Betweenness - Top 3 da rede existente

1959
Rotunda
Picoas
Parque

1972
Rotunda
Avenida
Restauradores

1998
Rotunda
Parque
Alameda

2004
Rotunda
Parque
Campo Grande

2009
Saldanha
Alameda
S.Sebastião

2012
Saldanha
Alameda
S.Sebastião
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Tabela 2- Quadro Closeness- Top 3 da rede existente

1959
Rotunda
Picoas
Parque

1972
Rotunda
Avenida
Restauradores

1998
Rotunda
Avenida
Restauradores

2004
Rotunda
Picoas
Saldanha

2009
Saldanha
Alameda
S.Sebastião

2012
Saldanha
Alameda
S.Sebastião

	
  

Nesta análise foram ainda estudadas diversas centralidades, segundo cenários de
expansão do metropolitano, elaborados em diferentes anos. Analisaram-se seis cenários de
redes de metro correspondentes aos estudos de expansão em 2003, 2008, 2009, 2012 e 2017cenário A e B.
No estudo elaborado em 2003 [7] são propostas extensões para as 4 linhas da rede do
metropolitano (Fig.5).
1) Na linha Vermelha é proposta a extensão do Aeroporto ao Lumiar, fazendo-se uma
nova correspondência com a linha Amarela a norte. São ainda desenhadas extensões de
Moscavide a Sacavém e de S. Sebastião a Miraflores, passando por Campolide, Amoreiras,
Campo de Ourique e ligando a uma linha externa de metro ligeiro de superfície [7].
2)Na linha Azul, tendo em conta que em 2003 ainda não existia a extensão até Amadora
Este, é proposta a extensão da linha até Alfornelos e Falagueira [7].
3)Na linha Verde é proposto o prolongamento a norte da estação de Telheiras à
Pontinha, fazendo correspondência com a linha Azul e a sul a extensão do Cais do Sodré a
Alcântara, sendo esta estação um ponto de correspondência entre esta linha e a linha
Amarela [7].
4)Em último, pretende-se que a Linha Amarela atravesse a cidade com uma extensão
do Rato a Alcântara e de Alcântara a Algés, conectando também com a linha de metro ligeiro
de superfície, que intersectaria as estações da rede de metro subterrâneo em Algés,
Miraflores e Falagueira e ligaria a ponta da cidade de Algés até Loures, tornando-se numa
linha exterior periférica [7].
Com estas extensões e novas intersecções a rede ganha complexidade e as estações
existentes da Pontinha e do Lumiar passam a ser estações relevantes, ao tornarem-se
estações de correspondência. As novas estações propostas como Alcântara, ou Algés,
Miraflores e Falagueira, que conectam com uma linha de transporte exterior passam a ter
igualmente importância. Contudo, embora com valores de Betweenness e Closeness altos, as
estações com valores mais altos de centralidade mantêm-se em relação à rede atual. Assim,
as estações do Saldanha, Alameda e Sebastião são as estações mais centrais, à exceção da
estação da Rotunda que ultrapassa os valores de Betweenness em relação à estação da
Alameda (Tabelas 3 e 4).
O estudo apresentado no relatório do Metropolitano de Lisboa de 2008 [8] mostra
algumas semelhanças com a proposta de 2003 [7] (Fig.5).
Na linha Vermelha é proposta a extensão desde S. Sebastião a Campo de Ourique e do
Aeroporto ao Lumiar, mais a extensão até à estação Colégio Militar/Luz, de correspondência
com a linha Azul. Esta extensão possibilita que a Linha Vermelha faça correspondência a
norte com as linhas Amarela e Azul, permitindo que a população das periferias possa trocar
de linha, sem ter que ir ao centro da cidade de Lisboa, enriquecendo bastante a rede. Na
linha Amarela, também à semelhança do plano de 2003 [7], é proposta a extensão desde a
Rotunda até Alcântara [8].
Neste plano a linha Vermelha assume maior importância, por atravessar todas as
restantes linhas da rede, a norte e a sul da cidade. Esta linha faz correspondência com as três
restantes linhas, nas estações Saldanha, S. Sebastião e Alameda, e com as linhas Amarela e
Azul, através das estações Lumiar e Colégio Militar, transformando as zonas correspondentes
a estas estações, em novas centralidades. Contudo, as estações mais centrais continuam a
situar-se no mesmo eixo da linha Vermelha, já que se trata do troço mais curto que intersecta
todas as linhas (Tabelas 3 e 4).
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4 de Maio de 2003

3 de Julho de 2008

Figura 5 - Esquemas da rede de metro, segundo os planos de expansão de 2003 e 2008 [3]

Nos estudos de 2009 [9] e 2012 [10], com pequenas alterações entre si, já se
apresentam modificações significativas em relação à rede atual, nas duas medidas de
centralidade analisadas (Tabelas 1,2,3 e 4). Na análise da Closeness, Saldanha e S. Sebastião
mantêm-se como estações com valores mais altos. A estação do Campo Pequeno passa a ter o
valor mais alto de Closeness, substituindo a estação da Alameda, em relação à rede de metro
atual (Tabelas 3 e 4).
Nestes planos surgem ainda alterações em relação à passagem das linhas pelas
estações, como é o exemplo do Saldanha, que deixa de pertencer à linha Amarela e passa a
pertencer à linha Verde [9 e 10] (Fig.6).
Quanto à análise da Betweenness, a estação de S.Sebastião apresenta valores muito
próximos em relação à rede atual (2016/17), enquanto a estação do Saldanha apresenta
valores mais baixos e a estação da Alameda desce consideravelmente. O Campo Grande passa
a ser a estação com o valor mais alto de Betweenness, pelo facto de passar a estar integrada
em 3 linhas- Amarela, Verde e Vermelha (Tabelas 3 e 4).
Para além das extensões propostas nestes planos de expansão [9 e 10], as alterações
efetuadas nas linhas vão provocar algumas diferenças em relação à rede atual, onde algumas
estações assumem diferentes valores de centralidade. Na Betweenness, os casos do Campo
Grande, Ameixoeira, S. Roubado, Ameixoeira, Odivelas, Telheiras, Amadora Este e Aeroporto,
apresentam discordâncias, pois existe um acrescento de estações e novas ligações, que
tornam estas estações menos periféricas, sendo a linha Amarela aquela que mais muda. Em
relação à Closeness, as estações do Aeroporto, Encarnação, Pontinha e Carnide, com valores
muito baixos na atual rede (2016/17) apresentam valores muito mais altos, devido às
extensões na linha Vermelha. Nestes dois planos (2009 e 2012) a linha Amarela passa a ser
aquela com menor número de estações e também a linha mais periférica, por ter a maioria
das estações fora dos limites da cidade de Lisboa e por supor uma extensão para o concelho
de Loures (Fig.6) (Tabelas 3 e 4) [9 e 10].

2 de Agosto de 2009

1 de Julho de 2012

Figura 6 - Esquemas da rede de metro, segundo os planos de expansão de 2009 e 2012 [3]
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O Plano de expansão apresentado a 8 de Maio do ano atual (2017) [4] conta com dois
cenários distintos, onde as estações Estrela e Santos são comuns. O cenário 2017a
corresponde ao prolongamento da linha amarela, que integra estas novas estações e faz
correspondência com a linha verde na estação do Cais do Sodré (Fig.7). Em relação à rede
atual (2016/17) existe apenas esta alteração no prolongamento da linha Amarela [4] e o troço
Alameda, Saldanha e S. Sebastião continua a ser a grande centralidade (Tabelas 3 e 4). O
cenário 2017b caracteriza-se pela extensão da linha vermelha, com o acrescento das estações
Amoreiras e Campo de Ourique, e pelo prolongamento da linha verde, integrando as estações
Estrela e Santos. Neste cenário, a linha amarela passa a ser uma linha na periférica, enquanto
a linha verde passa a ser um anel central na cidade [4]. Na análise de grafos foi ainda
acrescentada a ligação pedonal da estação do Rato às Amoreias, proposta pelo Metropolitano
de lisboa no cenário 2017b (Fig.7) [4]. Neste cenário as estações mais centrais mantém-se em
relação ao cenário anterior, mas as dinâmicas na cidade iriam mudar, no sentido em que as
novas estações e nova ligação pedonal Rato-Amoreiras iriam valorizar a área de influência
destas estações (Tabelas 3 e 4).

Figura 6 - Esquemas da rede de metro, segundo os planos de expansão de 8 de Maio, para 2017- cenário a e b, [5]

Os quadros representativos do top 3 mostram os valores altos relativamente à
Betweenness e à Closeness para as estações Saldanha e S. Sebastião, em todos os cenários de
expansão. No quadro relativo à Betweenness observa-se que, nas propostas para os cenários
de expansão de 2009 e 2012, o Campo Grande passaria a ser a grande centralidade. Esta
estação seria um nó de correspondência de três linhas ao mesmo tempo, com um grande fluxo
de passageiros, acompanhado pelo troço Saldanha, Alameda e S.Sebastião. No cenário de
2003 a estação da Rotunda assume um valor alto de centralidade, enquanto nos cenários de
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2008, 2017a e 2017b a estação da Alameda prevalece. No quadro sobre a Closeness, a estação
do Campo Pequeno assume um valor de centralidade mais alto do que a estação da Alameda,
que é central nos restantes cenários analisados (Tabelas 3 e 4).
Tabela 3- Quadro Betweenness- Top 3 cenários de expansão

Cenário
2003
Saldanha
S.Sebastião
Rotunda

Cenário 2008

Cenário 2009

Cenário 2012

Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Saldanha
S.Sebastião
Campo Grande

Saldanha
S.Sebastião
Campo Grande

Cenário
2017a
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Cenário
2017b
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Tabela 4- Quadro Closeness - Top 3 cenários de expansão	
  

Cenário
2003
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Cenário
2008
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Cenário
2009
Saldanha
S.Sebastião
C.Pequeno

Cenário
2012
Saldanha
S.Sebastião
C.Pequeno

Cenário
2017a
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Cenário
2017b
Saldanha
S.Sebastião
Alameda

Observando os resultados, verifica-se a necessidade de elaborar uma análise análoga
para as várias redes de transportes de Lisboa interpretando estes resultados num contexto
mais alargado.
Neste sentido, as zonas com maior grau de centralidade e respetivas áreas de influencia
poderiam manter os resultados apresentados, mas iriam alterar bastante o valor de
centralidade de algumas estações. Isto significa que, na análise da rede do metro isolada as
estações que, fazem a correspondência entre linhas são aquelas que, apresentam maior grau
de centralidade. Contudo, numa análise entre a rede de metro, comboio, barco, elétrico e
autocarro, estes resultados iriam alterar-se. Isto porque, seriam as estações de
correspondência entre as diferentes redes, que possivelmente apresentariam os resultados
mais altos de centralidade.
A presente análise mostra que o troço entre a Alameda e São Sebastião corresponde, na
maior parte das variações da rede do metro, às estações com maior grau de centralidade. Por
consequência, as suas áreas de influencia à superfície são as mais valorizadas. Exemplo disto
é o caso da zona do Saldanha, que se transforma ao longo dos anos, passando de área
residencial, para área comercial, com diferentes intervenções arquitetónicas [12].
Numa proposta de análise futura, poderia comprovar-se o exemplo da zona do
Aeroporto de Lisboa, que embora seja uma estação totalmente periférica na rede de metro e
sem valor de centralidade, a sua combinação com a rede aérea (que poderia ir até à escala
mundial) iria influenciar seguramente o seu valor de atratividade.

Conclusão
Neste artigo apresenta-se uma aplicação de medidas de centralidade para avaliação do
desenvolvimento do metropolitano de Lisboa entre 1956 e 2017 e de cenários de expansão da
sua rede entre 2003 e 2017. Existem implicações no crescimento da rede de metro no
desenvolvimento da cidade de Lisboa como referenciado neste artigo [1,3 e 5]. Observou-se
um crescimento da rede do metropolitano de Lisboa de 1959 a 2017, mas sem novas conexões
a partir de 2009, o que estabilizou as medidas de Betweenness e Closeness para o Saldanha e
S. Sebastião (as mais altas da rede), quer na rede existente, quer nas propostas de cenários
de expansão. A única variação nesta análise corresponde aos cenários de expansão de 2009 e
2012, substituindo os valores altos de centralidade na Alameda, pelas estações do Campo
Grande e Campo Pequeno, nas medidas Betweenness e Closeness, respectivamente.
A expansão da rede para a periferia da cidade não se tem realizado pela densificação da
rede, mas antes por um crescimento linear, mantendo-se assim a grande centralidade no
Saldanha, desde 2009. Contudo, foram observadas algumas intensões de fortalecimento da
rede, no sentido de gerar interfaces de transportes, como é o exemplo da ligação à estação
do Aeroporto de Lisboa, ou a conexão à linha ferroviária de Sintra, na estação da Reboleira.
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O metro de Lisboa e a sua cidade dependem da futura estruturação e consolidação da rede.
Esta rede atingiu a atual periferia da cidade, todavia o seu desenvolvimento continuará a
condicionar o tecido urbano nas suas múltiplas identidades, sociológicas, económicas e
arquitectónicas.
Este artigo justifica a necessidade dum estudo do cruzamento de redes diferenciadas (metro,
autocarro, comboio) para a cidade de Lisboa.
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Abstract
The mission of Infrastructures of Portugal S.A. (IP) is to provide conditions for the eﬃciency, competitiveness and
sustainability of land transport. In this context, the main objective of the presented work is to ﬁll a gap in rail transport
management deﬁning a matrix for the evaluation of priorities in the implementation of proximity interventions in railway
infrastructures. The adopted methodology, after an extensive collection of activities in diﬀerent intervention areas, allowed
the deﬁnition of a hierarchy of priorities, through an iterative process to include the strategic vision of the diﬀerent
organizational units, combined to achieve the company's general goals. This activities prioritization, considering technical
and non-technical criteria, allowed the deﬁnition of a methodology to select the ones with greater potential to achieve a ﬁveyear time span set of objectives, an essential tool in decision support for eﬃcient company’s resources allocation. The
deﬁned prioritization was used in a multi-criteria analysis of a real case, within the IP S.A. competencies and needs, and
allowed the deﬁnition of a set of interventions considered to be fundamental from a technical point of view and economically
justiﬁed, allowing a more eﬃcient resource allocation, translated into a reduction around 40% of activities considered nonfundamental. The presented methodology has the potential to be adapted to diﬀerent scenarios (in particular budgetary)
and applicability in future plans. The presented work represents the ﬁrst iteration of a methodology to be monitored and
evaluated in future revisions of proximity intervention plans allowing them to increase its capacities of improving safety
conditions and increase reliability levels and provided quality of service.
Resumo
A missão da empresa Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) tem como objetivo principal a disponibilização de condições para a
eﬁciência, competitividade e sustentabilidade do transporte terrestre. Neste contexto, o principal objetivo do trabalho
apresentado é colmatar uma lacuna na gestão do transporte ferroviário, através da deﬁnição de uma matriz de avaliação de
prioridades de concretização de intervenções de proximidade nas infraestruturas ferroviárias. A metodologia adotada
permitiu a deﬁnição de uma hierarquia de prioridades, através de um processo iterativo, abarcando a visão estratégica das
diferentes unidades orgânicas que se conjugam para a consecução dos objetivos gerais da empresa. Esta priorização,
considerando critérios técnicos e não técnicos, permitiu a conceção de uma metodologia de seleção das que apresentavam
maior potencial para o cumprimento dos objetivos estipulados, para um prazo temporal de cinco anos, ferramenta essencial
no apoio à decisão na alocação eﬁciente dos recursos ﬁnanceiros da empresa. A priorização desenvolvida foi utilizada numa
análise multicritério de um caso real, enquadrado dentro das competências e necessidades da IP, e permitiu a identiﬁcação
de um conjunto de intervenções consideradas fundamentais do ponto de vista técnico e justiﬁcadas do ponto de vista
económico, permitindo uma afetação de recursos mais eﬁciente, traduzido numa redução de cerca de 40% de atividades
consideradas não fundamentais. A metodologia desenvolvida apresenta potencial para ser adaptada a diferentes cenários
(nomeadamente orçamentais) e aplicabilidade em futuros planos O trabalho apresentado representa a primeira iteração de
uma metodologia a monitorizar e avaliar em futuras revisões de planos de intervenções de proximidade, que permita
aumentar o seu grau de eﬁciência para que cumpra os objetivos de reforçar as condições de segurança e a melhoria dos
níveis de ﬁabilidade e qualidade de serviço prestado aos clientes.
Keywords
Hierarchy of priorities; Railways; Planning; Proximity interventions; Proximity interventions
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Priorização de intervenções de proximidade na Rede
Ferroviária Nacional
Enquadramento
As intervenções de proximidade visam o reforço das condições de segurança e a melhoria dos níveis
de fiabilidade e qualidade de serviço prestado aos clientes da Rede Ferroviária Nacional. Pretendese, igualmente, que estas intervenções contribuam para melhorar a integração da infraestrutura
ferroviária no território envolvente, potenciando as externalidades positivas e mitigando as
negativas, bem como melhorar as condições de mobilidade, reduzindo os tempos de percurso
existentes. Verifica-se, assim, um grande número de condicionantes à identificação das
intervenções a concretizar, evidenciando a imperativa necessidade da implementação de uma
metodologia de análise multicritério para a definição de prioridades de intervenção na rede,
permitindo o cumprimento dos objetivos estratégicos da empresa gestora nacional das
infraestruturas rodo e ferroviárias.
O objetivo primordial do trabalho efetuado, foi a definição de uma metodologia para a obtenção de
uma matriz de prioridades de concretização das intervenções de proximidade aplicável à ferrovia,
caraterizando o nível de prioridade de diferentes investimentos. Pretende-se ainda fornecer à
empresa gestora uma visão de médio prazo (5 anos) relativamente aos projetos/intervenções “em
carteira”, estabelecendo regras de prioridade naqueles que devem ser desenvolvidos e identificar os
que deverão ser repensados, reanalisados ou suspensos.

Metodologia
Integração no ciclo de planeamento da empresa
Em qualquer organização é necessário definir instrumentos de planeamento, devidamente
enquadrados na realidade do serviço que se pretende prestar, que permitam a dotação de meios e
recursos adequados ao planeamento tático que posteriormente resultarão na definição de ações
concretas executadas a nível operacional, não descurando o envolvimento das unidades orgânicas
operacionais na preparação desses instrumentos táticos.
No caso em análise, pretende-se que o planeamento tático seja concretizado através da
implementação da priorização de intervenções de proximidade na Rede Ferroviária Nacional,
denominada por Plano de Proximidade, resultante de um processo iterativo, participativo e
envolvente da empresa.
A designação “proximidade” está relacionada com o âmbito das intervenções, referindo-se a um
plano de médio prazo (5 anos) que define obras destinadas a superar dificuldades próximas do
cliente (utente), por complemento às grandes intervenções estruturantes do Plano de Investimentos
Ferrovia 2020.
Conforme ilustrado na Figura 1, o Plano de Proximidade constitui parte integrante do ciclo de
planeamento da empresa de médio/curto prazo e decorre de contributos dos Planos de Segurança e
do Plano de Gestão de Ativos, tributando posteriormente, na fase do planeamento operacional, para
a elaboração do Plano de Intervenções da Rede em paralelo com outros investimentos,
designadamente do PETI 3+/Ferrovia 2020, para um período de 3 anos e, em sequência deste, para
o Plano de Atividades e Orçamento.
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Figura 1 - Ciclo do planeamento [1]

A eficácia desta ferramenta de apoio à decisão depende fundamentalmente dos critérios definidos,
com o envolvimento de todas as partes interessadas, direta ou indiretamente, para o apoio à
decisão. Simultaneamente poderá auxiliar na gestão do risco associado ao investimento,
potenciando a atração de novos investidores, pois poderá constituir também um instrumento na
avaliação de projetos de investimento integrando análises socioeconómicas complexas que
envolvem não só os atores interessados, tais como operadores e/ou beneficiários do sistema, mas
também os indiretamente envolvidos como é o caso da sociedade civil, representada pelo Estado.

Identificação dos critérios
Na metodologia aplicada optou-se por distinguir e agrupar os subcritérios identificados em quatro
critérios temáticos gerais, de acordo com o seu impacto, dando maior relevância à vertente técnica
e operacional:
 Critérios Legais: obrigações, segurança, ambiente;
 Critérios Operacionais: classificação, qualidade, estado de conservação;
 Critérios Financeiros: investimentos, financiamento;
 Critérios Políticos: compromisso, impacto.
A definição destes quatro critérios gerais deve-se à consideração de que seriam suficientemente
abrangentes e representativos de todos os interessados, quer internos à Organização, quer
associados ao ambiente envolvente, de terem maior relevância e de poderem influenciar a
hierarquização de intervenções.
Os pesos relativos foram definidos no âmbito da preparação dos critérios associados, com o cuidado
de, percentualmente, os critérios temáticos gerais se aproximarem do modelo aplicável à rodovia,
para que fosse possível apresentar resultados finais numa visão rodoferroviária. Obteve-se, para o
modelo ferroviário, a relação percentual dos critérios que se apresentam na Tabela 1.
Estabelecer uma lista de subcritérios e o nível de impacto de cada atributo de forma empírica, bem
como as escalas de classificação para os diferentes critérios, decorreu de um processo iterativo,
adaptado à especificidade da ferrovia, abrangendo as principais preocupações do Gestor da
Infraestrutura e da sociedade em geral, do qual resultou a listagem enumerada na referida Tabela
1.
Destacam-se as seguintes restrições atendidas na identificação de subcritérios de comparação de
propostas de intervenção na infraestrutura:
 A degradação da infraestrutura existente, conduzindo a uma limitação da capacidade,
afrouxamentos e reduções de velocidade;
 A aproximação do final de vida útil e obsolescência técnica de parte da rede,
designadamente quanto aos sistemas de comando e controlo da circulação;
 A ausência de eletrificação numa parte significativa da rede;
 A segurança em passagens de nível não suprimidas ou intervencionadas;
 A bitola, sinalização e sistemas de alimentação heterogéneos.
Foi igualmente uma preocupação constante que o descritor de impacto estivesse o mais claro e
menos ambíguo possível, para que fosse facilmente entendido por todos e não provocasse
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perturbações aquando da avaliação das atividades, nomeadamente nas situações em que não foi
possível estabelecer descritores quantitativos, sendo necessário recorrer à construção de
descritores qualitativos.
Finalizou-se o procedimento com a definição de uma escala de preferências parciais, ordenando os
vários níveis, entre o nível de impacto mais atrativo possível e o menos atrativo possível.
As ponderações definidas para cada um dos critérios foram inicialmente baseadas numa escala de
cinco valores (muito mau, mau, razoável, bom, muito bom), porém face ao número elevado de
subcritérios que se considerou para que a análise fosse o mais abrangente e equilibrada possível
para todos os intervenientes (Bana e Costa, 2010), ajustaram-se as ponderações a uma escala de 10,
quantificada, de forma racional e equilibrada, como se discrimina na Tabela 1.
Tabela 1 - Critérios e subcritérios definidos [3]
Critérios

Legais

Operacionais

Financeiros

Políticos

Subcritérios

Ponderações

INSTRUÇÃO DO CONCEDENTE/TRIBUNAL/OUTRO
SEGURANÇA FERROVIÁRIA - ATRAVESSAMENTO VIA-FÉRREA - PLANO
DE AÇÃO
REDUZ RISCOS DE SEGURANÇA DE EXPLORAÇÃO

10

TIPOLOGIA DO ATRAVESSAMENTO

2

REDUZ RUÍDO

2

% por critério

2
6

FAUNA

1

SEGMENTAÇÃO DA REDE

10

LIMITAÇÃO DE VELOCIDADE IMPLEMENTADA - Lv (Km/h)

10

REDUZ CUSTOS DE MANUTENÇÃO

8

MELHORA AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO (OBSOLESCÊNCIA)

4

MELHORA ESTADO DE CONSERVAÇÃO

4

MELHORAS AS CONDIÇÕES DE INTEROPERABILIDADE

2

INTEGRAÇÃO C/ TROÇOS CONTIGUOS

2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO NÃO CONFORME (ATIVO)

10

ANO DE INTERVENÇÃO SUGERIDO

3

ANO DE INTERVENÇÃO PROPOSTO UO

2

POTENCIADOR DE INVESTIMENTOS EFETUADOS

3

INVESTIMENTO PONDERADO

4

FUNDOS COMUNITÁRIOS

6

BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO

3

REDE TRANSEUROPEIA DE TRANSPORTES

2

IMPACTO TERRITORIAL ESPECÍFICO

1

N.º MUNICÍPIOS

1

N.º MUNÍCIPES
PROTOCOLOS/OUTRO TIPO COMPROMISSO (Conselho de
Administração, Tutela)

1

23%

55%

18%

4%

1

Critérios legais
Estes critérios pretendem aferir o peso legal e institucional na concretização de cada intervenção
proposta. Claramente com maior foco na segurança de pessoas e bens, mas os transportes também
apresentam um forte impacte sobre o ambiente, especialmente em matéria de alterações
climáticas, poluição atmosférica, ruído e ocupação do solo.

Critérios operacionais
Os critérios operacionais avaliam os efeitos potenciais da concretização da atividade na melhoria
das condições de exploração ferroviária, mas também da obsolescência dos materiais ou tecnologia,
com implicações nas ações de manutenção.
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Critérios financeiros
É um fator de preocupação em qualquer atividade do Setor do Estado e, por maioria de razão, na
gestora de infraestruturas rodoferroviárias. Nos critérios financeiros pretende-se aferir se a
execução da atividade permitirá obter financiamentos e se pode resultar em vantagens financeiras a
médio/longo prazo para a empresa.
Para além da incorporação de uma avaliação custo/benefício de diferentes intervenções, outro
vetor de atuação com impactos financeiros é a inclusão da infraestrutura na Rede Transeuropeia, de
Transportes, que materializa um ambicioso programa de construção, modernização e interconexão
das principais infraestruturas de transportes europeias tendo em vista o desenvolvimento do
mercado único, reforçando a competitividade económica e a coesão social no espaço europeu.

Critérios políticos
Os transportes são essenciais para o funcionamento eficaz e competitivo da sociedade e da
economia, assegurando a mobilidade inter e intra-regiões indispensável a pessoas e a bens. Nos
critérios políticos pretende-se aferir o impacto da execução da atividade e dos respetivos efeitos
potenciais no desenvolvimento socio/económico da região.

Compilação de intervenções
Após a definição dos critérios de análise procedeu-se à identificação de todas as possíveis atividades
para apreciação. Este procedimento decorreu de um inventário das propostas de intervenção
identificadas pelas cinco unidades orgânicas responsáveis pelas diversas áreas da empresa
associadas à gestão da infraestrutura ferroviária. Para o efeito foi disponibilizado um template e
respetivas instruções de preenchimento, para auxiliar a prestação de contributos e em simultâneo
garantir a devida uniformização de respostas.
Para aplicação do algoritmo, e após a referida identificação pelas unidades orgânicas responsáveis
de inúmeras necessidades de intervenção detetadas sectorialmente, foi concluída e padronizada a
sua caraterização, da forma mais exaustiva possível, nas dimensões descritas na Tabela 2.

Definição do algoritmo proposto
A caraterização individual completa e a classificação dos impactos da concretização de cada
proposta de intervenção, permitiu quantificar esses impactos, por aplicação de fatores de
ponderação à classificação de cada critério, que por sua vez permitiu obter resultados globais.
O cálculo do produto da pontuação da classificação pelo coeficiente de ponderação, de cada
subcritério, permite quantificar a consequência da execução da intervenção em análise, no campo
de cada subcritério.
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Tabela 2 - Instruções para caracterização das atividades [3]
Designação da característica

Instruções

ID ATIVIDADE

Em função do ano da inscrição

UNIDADE ORGÂNICA (UO)

Identificação da Unidade Orgânica que enumera a ação

ORGÃO RESPONSÁVEL

Identificação do Órgão Responsável pela execução da ação

Nº DA ATIVIDADE

Código da ação, designado pela Unidade Orgânica

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

Identificação da designação do contrato da empreitada

N.º LINHA (IET 50)
LINHA
SEGMENTO
KM DE INICIO
KM DE FIM

Identificação do número da linha férrea, onde se insere a atividade, de acordo com a
Instrução de Exploração Técnica (IET) n.º 50 [4]
Identificação da linha férrea onde se insere a atividade, de acordo com a Instrução de
Exploração Técnica n.º 50 [4]
Identificação do segmento de linha férrea onde se insere a atividade, de acordo com a
IET n.º 50 [4]
Identificação do Km de início da empreitada/prestação de serviço, em relação à linha da
RFN onde se insere
Identificação do km de fim da empreitada/prestação de serviço, em relação à linha da
RFN onde se insere

KM (Vias)/Nº (OBRAS DE
ARTE)

Identifica o total de Km a intervencionar e/ou o número de obras de arte que a atividade
inclui

DISTRITO

Identificação dos Distritos abrangidos. Se atividade alcançar mais do que um Distrito,
deve identificar a % da atividade afeta a cada Distrito atingido

CONCELHO

Identificação dos Concelhos abrangidos

VALOR BASE (s/ IVA) [€]

Indicação da verba a prever

ESTIMATIVA PARA MATERIAIS
(s/ IVA) [€]

Indicação da verba a prever

FASE

Identificação da fase em que se encontra a atividade: A lançar, Em concurso, Contrato
assinado, Adjudicada

ANO DE LANÇAMENTO
PROPOSTO PELA UO

Indicação do ano proposto pela Unidade Operacional para lançamento da empreitada:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

ESPECIALIDADE

Passagem Nível; Obra Arte; Estações; Outros Edifícios e Construções; Catenária; Viaférrea; Sinalização; Telecomunicações; Linhas de Alimentação

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

Redução Sinistralidade; Reabilitação Obra Arte; Reabilitação de Edifícios; Implementação
de normativo de RCT+TP; Estabilização de Taludes; Reabilitação de Vias; Melhoria dos
sistemas de telecomunicações; Implementação de GSM-R na RFN; Redução Ruído

CLASSE DE ATIVO

Indicação do ativo a intervencionar: Passagens de Nível; Terrenos; Infraestrutura e
Plataforma de Via; Superestrutura de via; Catenária e Energia de Tração; Infraestrutura
de Obras de Arte; Edificações; Telecomunicações; Sistemas de Sinalização e Segurança
de Exploração

TIPO DE AÇÃO

Trata-se de uma atividade decorrente de: Manutenção Preventiva Condicionada;
Manutenção Preventiva Sistemática; Manutenção Corretiva; Reabilitação Integral do Ativo

Definição da decisão final
Tendo por objetivo final o apoio à decisão sobre diferentes intervenções, optou-se por agrupar a
pontuação obtida em dois grupos (ver Tabela 3), um com os critérios considerados mais técnicos e
objetivos, considerados simplificadamente como CRITÉRIOS TÉCNICOS, e outro com os critérios
relacionados com questões políticas e financeiras, designados genericamente por OUTROS
CRITÉRIOS.
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Tabela 3 – Esquema de agrupamento dos subcritérios
Valores parciais

Critérios

Somatório das ponderações dos subcritérios
Segurança ferroviária: atravessamento via-férrea
Reduz riscos de segurança de exploração

Legais:
Regulamentares

Tipologia do atravessamento
Ambiente sonoro
Fauna
Segmentação da rede
Limitação de velocidade implementada

Técnicos

Reduz custos de manutenção
Melhora as condições de manutenção

Valor Global

Operacionais

Melhora o estado de conservação
Melhoras as condições de interoperabilidade
Integração com troços contíguos
Estado de conservação não conforme/classificação global
Ano de intervenção sugerido
Ano para a intervenção proposto UO

Legais:Obrigações

Instrução do Concedente/Tribunal/Outro
Potenciador de investimentos efetuados
Investimento ponderado

Financeiros

Fundos comunitários
Banco Europeu de Investimento

Outros

Rede Transeuropeia de Transportes
Impacto territorial específico
Políticos

Número de municípios
Número de munícipes
Protocolos ou outro tipo compromisso

Como resultado, por aplicação do método aditivo simples, para cada proposta de intervenção
identificada e considerada na análise, obtém-se os valores globais e parciais, recorrendo a uma
folha de cálculo, devidamente automatizada de forma a conseguir resultados mediante o tipo de
dados de entrada, considerando as instruções de cálculo resumidas na Tabela 4.
Tabela 4 - Esquema de cálculo dos valores parciais e globais
Valores finais

Instruções de cálculo

VALOR TOTAL dos CRITÉRIOS LEGAIS –
Obrigações
VALOR TOTAL dos CRITÉRIOS LEGAIS –
Regulamentares

[C]

VALOR TOTAL CRITÉRIOS OPERACIONAIS

Soma ponderada de todos os critérios legais referentes a
obrigações
Soma ponderada de todos os critérios legais referentes a
regulamentos
Soma ponderada de todos os critérios operacionais

[D]

VALOR TOTAL CRITÉRIOS FINANCEIROS

Soma ponderada de todos os critérios financeiros

[E]

VALOR TOTAL CRITÉRIOS POLÍTICOS

Soma ponderada de todos os critérios políticos

[F]

VALOR GLOBAL

F = A+B+C+D+E

[G]

NÚMERO DE ORDEM

[H]

VALOR CRITÉRIOS TÉCNICOS

ORDEM.EQ (núm;ref;ordem) (Devolve a classificação de
um número numa lista de números)
H = B+C

[I]

VALOR OUTROS CRITÉRIOS

I = A+D+E

[A]
[B]
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Para avaliar a relação dessas pontuações parciais optou-se por uma análise por quadrantes, para
que sejam equiparavelmente consideradas ainda que os seus intervalos de valores não se
aproximem.
Conforme representado na Figura 3 foram definidos os quadrantes, designados por Q1, Q2, Q3 e Q4,
que correspondem respetivamente aos possíveis resultados no apoio à decisão: Desenvolver, Validar,
Questionar, Anular/Reavaliar:
 Q1 - “Desenvolver” – Atividades cuja execução é inequívoca, com valores de critérios
técnicos > 3000 e de outros critérios > 500;
 Q2 - “Validar”– Atividades que face ao investimento/financiamento disponível carecem de
confirmação à posteriori, com valores de critérios técnicos > 3000 e de outros critérios <
500;
 Q3 - “Anular/Reavaliar” – Atividades a adiar ou verificar, caso a caso, face à relação
custo/benefício, com valores de critérios técnicos < 3000 e de outros critérios < 500;
 Q4 - “Questionar” – Atividades a ponderar face ao investimento disponível e à urgência
identificada, com valores de critérios técnicos < 3000 e de outros critérios > 500.

Figura 3 - Representação do cálculo do resultado final [3]

Na definição dos limites dos quadrantes, atendendo à provável variação dos valores finais da
amostra ao longo dos próximos períodos de análise, consideraram-se os limites 3000 e 500, para os
critérios técnicos e restantes, próximo dos valores recomendados pela hipótese baseada na curva de
Gauss (dentro do intervalo de confiança de 68%). Isto porque, com base na avaliação da estatística
descritiva da amostra anual, considerou-se, numa primeira aproximação, a assunção de uma
distribuição normal. Porém, os referidos limites podem ser recalculados anualmente em função dos
valores da amostra desse ciclo.
No ciclo em análise o valor máximo de pontuação dos critérios técnicos foi de 7600 e para os outros
critérios de 2350 pontos, tendo-se obtido os valores de estatística descritiva, enumerados na Tabela
5, aferidos para cada uma das hipóteses de cálculo dos limites dos quadrantes, com base nos valores
de pontuação da amostra.
Tabela 5 - Medidas estatísticas calculadas [3]
Medidas Estatísticas

Critérios Técnicos

Outros Critérios

Valor máximo de pontuação

7600

2350

Média dos limites máximos teóricos

3800

1175

Mediana das pontuações obtidas

3780

630

Desvio padrão das pontuações obtidas

823

215
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Com a aplicação destes limites de referência é possível através da folha de cálculo elaborada,
classificar cada atividade num dos quadrantes, por aplicação das pontuações finais, obtendo uma
avaliação global que auxilia a tomada de decisão.
Na matriz de cálculo (Tabela 6) a coluna designada por “AÇÃO A”, corresponde ao resultado final da
análise multicritério, consoante a atividade tenha tido enquadramento num dos quadrantes
anteriormente representados na Figura 3, em função da verificação de uma das condições
anteriormente expostas.
Tabela 6 - Extrato da matriz de cálculo, referente aos resultados finais [3]
RESULTADOS
VALOR TOTAL
ID ATIVIDADE

CRITÉRIOS
LEGAIS Obrigaç ões

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

CRITÉRIOS LEGAIS -

CRITÉRIOS

CRITÉRIOS

CRITÉRIOS

Regulamentares

VALOR TOTAL

OPERACIONAIS

VALOR TOTAL

FINANCEIROS

POLÍTICOS

VALOR
VALOR GLOBAL

N.º DE ORDEM

CRITÉRIOS
TÉCNICOS

VALOR OUTROS
CRITÉRIOS

Q

AÇÃO A:

1

0

1120

2230

400

110

3860

523

3350

510

Q1

DESENVOLVER

2

0

1000

2980

800

200

4980

137

3980

1000

Q1

DESENVOLVER

5

0

1120

2170

300

155

3745

538

3290

455

Q2

VALIDAR

6

0

1120

2110

300

155

3685

556

3230

455

Q2

VALIDAR

7

0

1120

2230

300

155

3805

531

3350

455

Q2

VALIDAR

8

0

1000

2610

600

110

4320

387

3610

710

Q1

DESENVOLVER

9

0

1000

2610

500

110

4220

419

3610

610

Q1

DESENVOLVER

12

200

0

2030

400

120

2750

646

2030

720

Q4

QUESTIONAR

13

0

0

2660

600

115

3375

601

2660

715

Q4

QUESTIONAR

A aplicação do algoritmo é replicada para todas as intervenções propostas e consideradas na análise
multicritério para definição de prioridades para um período de 5 anos, a começar pelas atividades
enquadradas no Q1 e, eventualmente, incorporando outras do Q2, se o orçamento o permitir. O
resultado final da aplicação da metodologia permite antever a cadência de lançamento de
empreitadas no mercado, de forma tipologicamente equilibrada, financeiramente sustentável e
operacionalmente racional, já que da análise resulta, não só a enumeração das atividades, por
quadrante, destacando as prioritárias (Q1), mas também, a definição de um calendário de
lançamento de obras em cada ano do período em análise.
A prioridade das mesmas, é dada pelo “NÚMERO DE ORDEM”, que corresponde ao posicionamento do
resultado do “VALOR GLOBAL” de cada atividade, relativamente aos restantes da lista. O número de
ordem mais baixo coincide com um valor global superior, logo com um resultado mais favorável (ver
Tabela 4).

Análise e Apresentação dos Resultados
Para a aplicação da metodologia sugerida, das 930 atividades propostas pelas diferentes unidades
operacionais para integrar o plano de proximidade referente ao período de 2017-2021, apenas cerca
de dois terços foram consideradas devido à rejeição de cerca de 28% da amostra.
Esta rejeição deveu-se a várias razões, das quais se destacam: Data de lançamento de obra inferior
ou superior ao prazo do plano; Obras entretanto adjudicadas ou abandonadas pelo proponente;
Atividades cuja dimensão de investimento exceda o conceito de “proximidade”, como sejam
renovações integrais de via de grande profundidade; Ações correntes imprescindíveis às mais
elementares necessidades funcionais, não passíveis de rateio, por exemplo, intervenções de
manutenção de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVACs), equipamentos essenciais para
a segurança de passageiros, etc. De acordo com a análise efetuada obteve-se uma amostra final de
672 atividades.
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A aplicação do algoritmo concebido resultou na distribuição das atividades selecionadas pelos
quatro quadrantes definidos, conforme apresentado na tabela 7.
Tabela 7 - Distribuição obtida por aplicação do algoritmo [3]
QUADRANTE

Nº ATIVIDADES

INVESTIMENTO

DESENVOLVER (Q1)

71%

59%

VALIDAR (Q2)

17%

31%

ANULAR/REAVALIAR (Q3)

1%

4%

QUESTIONAR (Q4)

11%

6%

Em termos de investimento, verifica-se que as atividades do quadrante Q1, a desenvolver,
correspondem a cerca de 60% do investimento global das atividades consideradas na análise.
Avaliando a evolução do número de atividades e do investimento associado, ao longo da análise
realizada, verificou-se que tendo sido propostas 930 atividades, foram consideradas na análise
apenas 672 atividades. Por aplicação da metodologia definida, apenas são recomendadas para o
período de 5 anos, 2017-2021, 478 atividades.
Os resultados obtidos, nomeadamente as listas das atividades a desenvolver, são anualmente
divulgados internamente na Organização, para que os instrumentos de gestão de cada área de
negócio possam ajustar os mecanismos de planeamento à estratégia definida.
É importante salientar que, internamente, o instrumento produzido constitui uma ferramenta de
trabalho, com disponibilização dos seus resultados através dos canais de divulgação, com
representação no SIG IP, Visualizador do Sistema de Informação Geográfica. Neste sistema é possível
visualizar a localização das obras priorizadas e obter de forma simples e célere toda a informação
relevante de cada uma delas: designação, ano de lançamento, valor de investimento e tipologia.

Monitorização da Implementação
O início de 2017, assinala o início, também, do período a que se refere o plano elaborado com base
na metodologia sugerida, sendo este objeto de um rigoroso processo de monitorização e controlo na
fase de implementação, constituindo a sua boa execução um dos principais indicadores de
performance da própria empresa, bem como das Unidades Orgânicas que gerem o seu resultado.
O objetivo principal do plano de proximidade, a sua aplicabilidade prática, será traduzida num
plano subordinado, denominado Plano de Intervenções na Rede, que tornará operacional o
portefólio definido no instrumento de planeamento tático descrito.

Conclusões e Investigação Futura
O trabalho desenvolvido apresenta vantagens inquestionáveis, muito para além de superar a
carência de uma ferramenta de apoio à decisão. A metodologia aumenta a transparência do
processo, uma vez que permite uma resposta objetiva às necessidades de definição de prioridades
de atuação, através de uma padronização na identificação clara de critérios multidisciplinares,
mensuráveis, rastreáveis e inclusivos, incorporando perspetivas internas de diferentes unidades
orgânicas.
O plano de prioridades de atuação (Plano de Proximidade) insere-se na estratégia de planeamento
otimizada das intervenções da Infraestruturas de Portugal, permitindo uma maior interligação entre
a IP e as empresas fornecedoras deste setor. Como tal, espera-se que a atempada definição deste
planeamento possa reduzir significativamente os custos e o tempo de aquisição de serviços e
produtos e que seja um elemento fundamental nas interações com as Autarquias.
O sistema de apoio à decisão desenvolvido para aplicação a novos investimentos na infraestrutura,
caso prático de aplicação de uma metodologia científica à realidade de uma organização, beneficia
da experiência e do saber composto pela parceria de todos os que colaboraram, permitindo assim
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uma validação não apenas académica, mas também técnica e científica da utilização eficaz da
ferramenta na gestão e alocação de recursos financeiros, em áreas tão estruturantes como as
infraestruturas de transportes, potenciando a gestão de ativos, as sinergias e a prestação
sustentável de um serviço seguro e eficiente.
Como em qualquer projeto-piloto, há aspetos metodológicos a melhorar no decorrer de um próximo
ciclo de planeamento, nomeadamente: motivar os intervenientes para uma análise crítica dos
subcritérios agora utilizados e, posteriormente, para a importância da prestação de informação
essencial à análise. Destacam-se como maiores benefícios desta análise: a definição futura do
estado de conservação de cada ativo da Rede Ferroviária Nacional; a uniformização de tipologias e
especialidades; a fundamentação científica das ponderações do algoritmo e do processo de
otimização do mesmo; e o detalhe, desde logo, do âmbito e aplicação do mesmo.
Os resultados obtidos revelam uma progressão no ciclo de planeamento da empresa ficando, ainda
assim, a certeza de que o trabalho desenvolvido carece de continuidade. A definição da
metodologia e a criação do algoritmo foram fruto de uma abordagem simplificada, baseada num
trabalho iterativo, consequência do tempo disponibilizado pelo Gestor da Infraestrutura para
implementar este instrumento de planeamento a uma amostra considerável de dados. O principal
foco deverá ser, num futuro próximo, um aprofundamento da fundamentação do algoritmo definido,
eventualmente, associado a um trabalho académico.
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Deciding on Maintenance of Small Municipal Roads Based on GIS
Simpliﬁed Procedure
Alexandra Maria Galvão Ribeiro ;alexr@isec.pt
Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Silvino Dias Capitão - capitao@isec.pt
Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra & CERIS, CESUR, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Abstract
This paper describes a survey of a Portuguese municipality road network and the development of a simpliﬁed procedure to
support road network maintenance. This procedure considers inspection and quality evaluation of pavements. In addition, it
allows programming of maintenance actions based on deterministic and probabilistic models to predict the evolution of
pavement condition. The potential of this procedure is demonstrated through its use to establish scenarios, which enable the
development of maintenance programs for the municipality’s road network. The data was represented in a commercial
geographic information system (GIS) and processed through Python scripts. The GIS capabilities allow to analyse, query and
modify the road network database as well as the production of maps and useful graphical information. The methodology was
applied to 55.7 km of routes from a small municipality in Portugal, aiming to demonstrate the practical feasibility of the
procedure, even when specialized means are not available. Two diﬀerent techniques made the prediction of pavement
condition. For segments in which traﬃc of heavy vehicles was signiﬁcant, the deterministic AASHTO model was applied. For
the remaining cases, Markov chains (a probabilistic model) were used. The study made it possible to carry out some analysis
on future scenarios of maintenance on the network, allowing better decisions for the overall municipality and/or for speciﬁc
areas of its territory. The obtained scenarios allowed a prediction of pavement condition over the planning period as well as
a cost estimate for the studied scenarios.
Resumo
Este artigo descreve o levantamento de uma rede rodoviária municipal Portuguesa e o desenvolvimento dum procedimento
simpliﬁcado para apoiar a conservação da rede rodoviária. Este procedimento envolve a inspeção e a avaliação da qualidade
dos pavimentos. Além disso, permite programar as ações de conservação com base em modelos determinísticos e
probabilísticos para prever a evolução do estado dos pavimentos. O potencial do procedimento é demonstrado através da
sua aplicação para estabelecer cenários, os quais permitem o desenvolvimento de programas de conservação para a rede
rodoviária municipal. Os dados foram representados num sistema de informação geográﬁca (SIG) comercial e processados 
através de scripts em Python. As funcionalidades do SIG permitem analisar, inquirir e modiﬁcar a base de dados rodoviária,
assim como a produção de mapas e informação gráﬁca útil. A metodologia foi aplicada a 55,7 km de itinerários de um
pequeno município em Portugal, visando demonstrar a viabilidade prática do procedimento, mesmo quando não se dispõe
de meios especializados. A previsão do estado do pavimento foi realizada por duas técnicas diferentes. Para segmentos nos
quais o tráfego pesado era signiﬁcativo, aplicou-se o método determinístico da AASHTO. Nos restantes casos aplicou-se
cadeias de Markov. O estudo tornou possível realizar algumas análises de cenários futuros de conservação da rede,
permitindo melhores decisões para a globalidade do município e/ou para áreas especíﬁcas do seu território. Os cenários
obtidos permitiram uma previsão do estado do pavimento ao longo do período de planeamento e também uma estimativa
de custos para os cenários estudados.
Keywords
Decision support methods; maintenance of municipal roads; pavement management system; quality evaluation system
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Data collection methodology to assess airport pavement condition
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Abstract
The work presented describes two survey procedures adopted in the study of the ﬂexible pavements surface degradations of
the Amílcar Cabral International Airport main runway (Sal Island - Cape Verde). Data collection was performed by visual
inspection on foot and also using a vehicle equipped with a prototype incorporating laser scanning devices, image capture
and recording and data for georeferencing. The data collected was used for determining the Pavement Condition Index
(ASTM D5340 - 12) and a comparison and discussion of the main results obtained in the two approaches are presented to
validate the low-cost runway monitoring system proposed. This system brings signiﬁcant advantages with regard to the
amount of pavement area inspected, time of survey (lowest), data processing and visualization of results (in a GIS).
Keywords
Airport Pavement Management System (APMS); Pavement Surface Properties; Monitoring and Inspection; Pavement
Condition Index (PCI)
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Metodologia de recolha de dados para avaliação da
qualidade de pavimentos aeroportuários
Introdução
Em Cabo Verde, o transporte aéreo constitui um importante impulsionador da economia.
Questões relacionadas com a acessibilidade entre ilhas e destas com o mundo justificaram a
existência atual de sete infraestruturas aeroportuárias que urge serem geridas de forma eficaz
e sustentável, em particular no que diz respeito aos seus pavimentos.
A implementação de um Sistema de Gestão de Pavimentos Aeroportuários (SGPA) permite
abordar de forma sustentada a gestão destes ativos, apoiando o administrador na tomada de
decisão através da determinação de prioridades, da quantificação de custos e da programação
de atividades, o que resulta no desenvolvimento de estratégias economicamente viáveis para a
manutenção dos pavimentos. O objetivo final é o de garantir determinadas condições de serviço
durante um dado período de tempo [1].
Com o intuito de contribuir para a implementação do módulo de levantamento do estado dos
pavimentos de um SGPA adaptado à realidade de Cabo Verde, são apresentadas neste estudo
duas abordagens de auscultação das degradações superficiais dos pavimentos: levantamento
tradicional a pé e levantamento em veículo com recurso a protótipo equipado com dispositivos
de varrimento laser e de captação e registo de dados de imagem e de georreferenciação. Tratase de um módulo particularmente importante do SGPA uma vez que a partir dos dados
recolhidos é possível determinar o estado dos pavimentos e definir estratégias de intervenção.
Desta forma, pretende-se validar a proposta de auscultação dos pavimentos em veículo com
recurso a protótipo equipado através da comparação dos resultados da avaliação da qualidade
dos pavimentos obtidos a partir dos dados recolhidos pelas duas abordagens.
A avaliação do estado dos pavimentos é efetuada com recurso à determinação do Pavement
Condition Index (PCI). O PCI é um índice numérico que traduz o estado de conservação dos
pavimentos aeroportuarios flexíveis e rígidos (integridade estrutural e condições de operação
superficiais) baseado na identificação e medição das degradações observadas na superficie dos
pavimentos (tipo, gravidade e quantidade). O PCI é determinado de acordo com a metodologia
descrita na norma ASTM D5340-12 “Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index
Surveys” [2] e assume valores entre 0 e 100, correspondendo o valor 0 a pavimentos em ruína
e o valor 100 a pavimentos novos.

Metodologia adotada na auscultação dos pavimentos
Antes de dar início ao levantamento das degradações existentes na superfície dos pavimentos,
a campanha de auscultação deve ser antecedida da preparação e organização da informação
geográfica relativa à rede de pavimentos a analisar. Para este efeito é necessário:
(1) Segmentar a rede em ramos, secções e unidades de amostra de acordo com os parâmetros
estabelecidos na norma ASTM D 5340-12 [2].
(2) Determinar o número mínimo de unidades de amostra representativas da qualidade do
pavimento que traduz um grau de confiança de 95% [2] (ver expressão 1).
𝑛=

𝑁 × 𝑠2
𝑒2
(( )(𝑁−1)+𝑠 2 )
4

n - número mínimo de unidades de amostra;
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(1)

N – Número total de unidades de amostra da secção;
s – Desvio padrão do PCI de uma unidade de amostra para outra dentro da secção. Na primeira
inspecção efetuada ao pavimento assume-se a hipótese de que o desvio padrão é igual a 10
pontos para os pavimentos flexíveis. Nas inspecções seguintes deve ser utilizado o desvio padrão
da observação anterior.
e – Erro aceitável na estimativa do PCI da secção. Em geral utiliza-se e = ± 5 pontos PCI.
(3) Determinar o espaçameto entre as unidades de amostra a inspecionar, sendo a primeira
escolhida aleatoriamente e as restantes selecionadas em função do espaçamento determinado
através da expressão (2) [2].
𝑁
𝑖=𝑛
(2)
i – Espaçamento entre unidades de amostra.
(4) Atribuir um identificador a cada ramo, secção e unidade de amostra para facilitar a sua
identificação e o registo da infomação recolhida.
Após a realização destas operações é possível avançar para o levantamento das degradações
existentes na superfície dos pavimentos pelos dois métodos de auscultação propostos.
Inspeção tradicional (a pé)
As 4 etapas que a seguir se apresentam constituem a sequência de operações a realizar num
levantamento tradicional efetuado a pé:
(1) Localização dos limites das unidades de amostra a inspecionar.
(2) Identificação e avaliação do nível de gravidade das degradações existentes.
(3) Medição do comprimento, das áreas e da profundidade das degradações identificadas.
(4) Prenchimento da folha de levantamento correspondente a cada unidade de amostra.
Para localizar as unidades de amostra a inspecionar e medir as áreas afetadas, comprimentos
e profundidades das anomalias, recorre-se ao auxílio de uma roda de medição, a giz e a duas
réguas, uma de 3 metros de comprimento e uma de 40 centímetros com escala milimétrica,
registando-se a informação em suporte de papel ou em folha de registo digital preparada para
o efeito.
Levantamento em veículo com recurso a protótipo equipado
A inspecção realizada em veículo com recurso a protótipo equipado com dispositivos de
varrimento laser e de captação e registo de dados de imagem e de georreferenciação tem como
objetivo inovar no sistema de auscultação das degradações existentes na superfície dos
pavimentos aeroportuários. O desenvolvimento do protótipo usado neste estudo teve por base
estudos anteriores e um protótipo para levantamento de degradações superficiais de
pavimentos rodoviários desenvolvido no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da
Universidade da Beira Inteior [3] [4].
O sistema proposto com recurso a veículo equipado é composto pelos seguintes equipamentos
(Figura 1):




1 estrutura metálica passível de ser instalada na carroçaria de um veículo para fixação
do equipamento de captação de imagem;
1 câmara de vídeo Garmin Elite para captação de imagem;
2 feixes laser de 20 mW fixados na superfície inferior traseira do veículo, posicionados
horizontal e transversalmente ao sentido de marcha do veículo de inspeção, centrados
em relação a câmara;
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2 recetores de GPS Dupla Banda (Trimble 4000SSi), um mantido estático como
referência durante os levantamentos para recolha de informação e outro fixo no
tejadilho do veículo para levantamento cinemático dos dados de georeferenciação;
1 recetor de GPS GIS (Trimble GeoXT);
1 recetor de GPS USB;
1 computador portátil;
1 veículo do tipo pick up.

Figura 1 - Equipamentos: (a) GPS estático; (b) estrutura metálica; (c) Webcam; (d) feixes laser

A deformação da projeção dos feixes laser visualizada no registo de imagem proveniente do
levantamento noturno permite identificar as degradações do tipo ondulação, rodeiras,
depressões e empolamento. As restantes degradações dos pavimentos flexíveis são
identificadas diretamente por visualização do registo de imagem obtido no levantamento diurno
(pele de crocodilo, exsudação, fendas cruzadas, erosão por “jet blast”, fendas de reflexão,
polimento de agregados, fendas longitudinais e transversais, derrame de óleo, combustível ou
outro solvente, escorregamento lateral, reparações e cortes técnicos, desagregação superficial
do agregado, fendas em forma de meia lua, e desagregação superficial do mástique).
A sequência de operações a realizar nos levantamentos diurno e noturno em veículo com recurso
a protótipo equipado é traduzida pelas seguintes etapas:
(1) Montagem do GPS estático e verificação do registo de dados.
(2) Montagem do equipamento na estrutura e fixação da estrutura no veículo.
(3) Verificação do alcance da imagem captada e do funcionamento dos recetores GPS.
(4) Calibração dos feixes laser (para o levantamento noturno).
(5) Localização in situ das extremidades e do ponto médio da largura dos corredores de
levantamento.
(6) Alinhamento do veículo com o ponto médio do corredor a levantar.
(7) Verificação da ligação dos equipamentos ao computador portátil para registo e
armazenamento dos dados de imagem e de georreferenciação.
(8) Levantamento das degradações existentes em cada corredor.
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Caso de estudo
Para testar as abordagens descritas foram levantadas as degradações superficiais da pista
principal (pista 01-19) do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (AIAC). Este aeroporto foi
escolhido como caso de estudo uma vez que se trata do primeiro aeroporto, o maior e o mais
antigo de Cabo Verde (Figura 2).

Figura 2 - Localização do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, Ilha do Sal, Cabo Verde

A pista 01-19 foi dividida em 3 secções (A, B e C) que correspondem às zonas de aterragem e
descolagem de aeronaves (A e C) e à parte central da pista (B) (Figura 3). As secções foram
segmentadas em unidades de amostra para facilitar o levantamento das degradações presentes
no pavimento. Optou-se por dividir a pista numa malha de 9 corredores com 5 m de largura por
100 m de comprimento, ou seja, cada unidade de amostra apresenta uma área de 500 m2. Da
aplicação das expressões (1) e (2) resultaram 43 unidades de amostra a inspecionar.

Figura 3 – Segmentação da rede do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral

O tratamento dos dados obtidos através dos dois levantamentos realizados (levantamento
tradicional a pé e levantamento com veículo equipado) permitiu determinar o Pavement
Condition Index (PCI) e fazer uma comparação dos resultados obtidos nas duas abordagens. Nas
Tabelas 1 e 2 são apresentados, respetivamente, os valores de PCI obtidos para cada unidade
de amostra inspecionada e para cada secção.
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Tabela 1 - Valores do PCI obtidos para cada unidade de amostra inspecionada [5]
Secção A

Secção B

Secção C

Código

PCI*

PCI**

Código

PCI*

PCI**

Código

PCI*

PCI**

SIDR01SA002

36

30

SIDR01SB001

22

26

SIDR01SC002

44

47

SIDR01SA008

38

40

SIDR01SB003

32

26

SIDR01SC008

27

23

SIDR01SA014

41

45

SIDR01SB009

48

41

SIDR01SC014

32

32

SIDR01SA020

43

40

SIDR01SB017

25

27

SICR01SC020

36

32

SIDR01SA026

52

52

SIDR01SB025

22

28

SIDR01SC026

35

29

SIDR01SA032

20

22

SIDR01SB033

15

24

SIDR01SC032

20

19

SIDR01SA038

52

46

SIDR01SB041

17

18

SIDR01SC038

35

35

SIDR01SA044

27

30

SIDR01SB049

18

16

SIDR01SC044

63

53

SIDR01SA050

34

37

SIDR01SB057

27

30

SIDR01SC050

32

32

SIDR01SA056

46

46

SIDR01SB065

56

59

SIDR01SC056

43

39

SIDR01SA062

24

26

SIDR01SB073

38

38

SIDR01SC062

59

54

SIDR01SA068

11

15

SIDR01SB081

53

47

SIDR01SC068

25

29

SIDR01SA074

60

54

SIDR01SB089

31

31

SISR01SC074

30

24

SIDR01SA080

46

48

SIDR01SB097

35

29

SIDR01SC080

26

28

SIDR01SB105

20

25

*Levantamento tradicional a pé ** Levantamento com veículo equipado
Tabela 2 - Valores do PCI obtidos para cada secção [5]
Secção

PCI*

PCI**

A

38

38

B

30

31

C

36

34

*Levantamento tradicional a pé ** Levantamento com veículo equipado

Os histogramas que mostram a frequência dos valores de PCI por intervalos, segundo o definido
na norma ASTM D 5340 [2], são apresentados na Figura 4.

Figura 4 – Histogramas de distribuição do PCI, pista 01-19 do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral

Ao analisar os resultados obtidos no cálculo do PCI pelas duas abordagens, constatou-se que em
termos globais os valores são semelhantes, apresentando uma diferença máxima de 5 pontos
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PCI. Estas diferenças estão essencialmente relacionadas com os seguintes aspetos relacionados
com o levantamento com recurso ao protótipo proposto e tratamento de dados:






Medição mais precisa das áreas e comprimentos das degradações identificadas.
Dificuldade em manter o veículo alinhado no meio dos corredores de levantamento
definidos na fase de planeamento das operações de auscultação.
A qualidade da imagem dificultou a distinção e a avaliação do nível de gravidade das
degradações do tipo desagregação superficial do agregado e desagregação superficial
do mástique, uma vez que a sua adequada identificação e avaliação do nível de
gravidade requerem a perceção da rugosidade ou da profundidade da textura da
superfície do pavimento. Para minimizar este problema recorreu-se à calibração visual
das imagens por comparação com os dados recolhidos no levantamento tradicional a
pé, para os mesmos locais.
No levantamento noturno, as luzes das pistas devem estar acesas, uma vez que facilita
a análise dos dados e a identificação de deformações do feixe laser causadas pela
presença das próprias luzes.

A leitura dos histogramas permitiu confirmar que em ambos os levantamentos a maioria dos
resultados se encontram no intervalo 25-40 pontos PCI, o que indica que o pavimento necessita
de intervenção a curto prazo.
Os dois conjuntos de valores de PCI obtidos por unidade de amostra foram ainda comparados
estatisticamente. Para o efeito foi efetuada, para cada um dos conjuntos de valores de PCI,
uma análise da normalidade com recurso ao teste de Shapiro-Wilk. Os valores de p obtidos no
teste indicam que os dois conjuntos de dados apresentam uma distribuição normal (p-value >
0,05), pelo que é possível comparar estatisticamente as médias (T-Test) e a variância (F-Test)
dos dois conjuntos. A Tabela 3 apresenta os principais resultados obtidos na análise estatística.
Tabela 3 – Principais resultados da análise estatística realizada aos dois conjuntos de valores de PCI
Metodologia
N.º de unidades de amostra
Média
Desvio padrão
Teste Shapiro-Wilk (p-value)
T-Test (p-value)
F-Test (p-value)

Conjunto de dados PCI*
Levantamento tradicional a pé
43
34
13,1540
0,3401

Conjunto de dados PCI**
Levantamento com veículo equipado
43
31
11,3302
0,0972
0,4025
0,3372

Da análise dos resultados obtidos no T-test e no F-test conclui-se, respetivamente, que o uso
do veículo equipado no levantamento das degradações não afeta o resultado do PCI (Hipótese
nula T-test: a média das duas amostras é a mesma e o resultado do PCI não é afetado pelo
levantamento ter sido efetuado com o veículo equipado) e que a variância das duas amostras é
a mesma (Hipótese nula F-test: a variância dos dois conjuntos de PCI provenientes do
levantamento a pé e com veículo equipado é a mesma). Valores de p inferiores a 0,05 (95% de
nível de confiança para os resultados) indicam que a diferença entre conjuntos é significativa,
caso contrário aceita-se a hipótese nula.

Conclusão e trabalhos futuros
Ao comparar as duas abordagens de auscultação dos pavimentos foi possível verificar que o
levantamento tradicional a pé apresenta como principais desvantagens um tempo elevado de
recolha dos dados e a impossibilidade de verificar a avaliação efetuada nas mesmas condições
e no mesmo momento. A localização e a delimitação das áreas das unidades de amostra no
local podem levantar algumas dificuldades, sendo desejável que se recorra a pontos de
referência que permitam uma adequada localização das mesmas. Realça-se ainda o facto deste
tipo de levantamento ser mais difícil de realizar para aeroportos com maior afluência de tráfego
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e grande extensão de pavimentos. Como vantagens aponta-se a possibilidade de identificar no
local, por visualização direta, as degradações e níveis de gravidade.
No que diz respeito ao método de auscultação proposto, o levantamento em veículo com
recurso a protótipo equipado com dispositivos laser, de vídeo e GPS, apresenta como vantagens
a possibilidade de efetuar o levantamento do estado de toda a superfície dos pavimentos de
forma contínua e a uma velocidade mais elevada, o que permite a recolha de informação num
intervalo de tempo menor. A avaliação das degradações é efetuada numa fase posterior à
recolha da informação e a verificação dos dados, quando necessário, é efetuada para as
condições verificadas no levantamento. Os dados de imagem e de georreferenciação recolhidos
permitem ainda agilizar o processo de identificação, de avaliação do nível de gravidade e de
quantificação das degradações, uma vez que é possível visualizar toda a informação num SIG.
A análise dos resultados obtidos nas duas abordagens permite validar a utilização do sistema de
auscultação de pavimentos de baixo custo desenvolvido (protótipo).
Face ao exposto, os autores acreditam que a abordagem proposta é um recurso valioso no
processo de tomada de decisão relativo a investimentos nos pavimentos das infraestruturas que
compõe o Sistema de Aviação Civil de Cabo Verde.
Como desenvolvimentos futuros apontam-se os seguintes projetos:




Melhoria do protótipo proposto com o objetivo de colmatar as dificuldades
identificadas, nomeadamente através da utilização de uma câmara com melhor
qualidade ou da incorporação de uma segunda câmara instalada numa posição que
possibilite uma melhor compreensão da rugosidade do pavimento.
Preparação do protótipo para levantamento de informação com vista à avaliação da
qualidade dos pavimentos dos caminhos de circulação e das placas de estacionamento
(avaliação do PCI para pavimentos rígidos).
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Abstract
The present study aims to contribute to the implementation of an airport pavement management system to be applied on
the Cape Verde airport network. For this purpose, a description of the ASTM D5340-12 methodology for obtaining Airport
Pavement Condition Index (PCI) and directions for PCI results interpretation considering levels of service and trigger levels to
support the decision making related to pavement Maintenance and Rehabilitation (M&R) needs is presented. The research
outcome was applied in the evaluation of pavement condition on runway 03-21 at Aristides Pereira International Airport,
Boavista Island, Cape Verde. Pavement condition data acquired with a vehicle equipped with georeferenced laser line
scanning devices and surface imaging was used to determine the Pavement Condition Index (PCI) of the runway. Based in a
proposal of minimum level of service and trigger levels for the Cape Verde airport network, interpretation of PCI results was
performed to identify critical zones in the pavement and the M&R needs. Results show a considerable degradation state of
the pavement on the aircraft circulation zones of the runway. The most signiﬁcant pavement distresses identiﬁed were
raveling, weathering, longitudinal and transverse cracking, depressions and swelling. As for the maintenance type to adopt,
the values of PCI point to actions of a corrective nature, i. e., the rehabilitation of the pavement.
Keywords
Airport Pavement Management Systems (APMS); Airport Pavement Quality Assessment; Pavement Condition Index (PCI);
Maintenance and Rehabilitation (M&R)
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Determinação e Interpretação do Índice PCI para
a Avaliação de Pavimentos Aeroportuários
Introdução e Objetivos
Tendo em conta que os pavimentos aeroportuários se encontram constantemente sujeitos a
ações que contribuem para a diminuição da sua qualidade, e que os mesmos assumem um papel
importante para que o funcionamento do complexo aeroportuário decorra de forma segura,
eficaz e eficiente, o acompanhamento do seu estado e a programação da sua conservação
constituem uma das principais preocupações das entidades que têm a cargo a sua gestão.
De forma a assegurar que o estado dos pavimentos é o mais adequado, a entidades gestoras
aeroportuárias recorrem geralmente à implementação de Sistemas de Gestão de Pavimentos
Aeroportuários (SGPA). Um SGPA é uma ferramenta que, com base na avaliação do estado do
pavimento, fornece um procedimento consistente, objetivo e sistemático que permite
estabelecer prioridades, direcionar recursos e prever orçamentos de manutenção e reabilitação
de uma rede de pavimentos. Este sistema pode ainda fornecer informações e recomendações
específicas necessárias para manter uma rede de pavimentos num determinado nível de serviço,
minimizando os custos de manutenção e de reabilitação. Assim sendo, um SGPA não só avalia
o estado atual dos pavimentos, mas também prevê a sua evolução futura através do uso de
indicadores de condição de pavimento [1].
O presente estudo tem assim como objetivos reunir a informação necessária sobre a
determinação e interpretação do Pavement Condition Index (PCI), assim como, tendo como
base essa informação, avaliar o pavimento da pista do Aeroporto Internacional Aristide Pereira
(AIAP), na ilha da Boavista - Cabo Verde, com vista à identificação das zonas críticas do
pavimento e à apresentação de propostas de intervenção.
O índice adotado para avaliar o estado de conservação dos pavimentos da pista, foi o
Pavement Condition Index (PCI) [2].

Índice da Condição do Pavimento
O PCI é um índice numérico que reflete a integridade estrutural e as condições de operação
superficiais dos pavimentos com base na medição objetiva do tipo, da gravidade e da
quantidade das degradações superficiais presentes nos pavimentos. Este índice pode ser usado
para estimar as necessidades de intervenção de manutenção e de reabilitação. É determinado
de acordo com a metodologia descrita na norma ASTM D5340-12 “Standard Test Method for
Airport Pavement Condition Index Surveys” [2], assumindo valores entre 0 e 100,
correspondendo o valor 0 a pavimentos em ruína e 100 a pavimentos novos.
A Metodologia de cálculo do PCI pode ser resumida nos seguintes passos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificação e segmentação da rede de pavimentos aeroportuários em ramos, secções
e unidades de amostra;
Determinação e seleção do número de unidades de amostra a inspecionar em cada
secção (número mínimo de unidades de amostra a considerar representativas da
qualidade do pavimento que traduz um grau de confiança de 95%);
Inspeção das unidades de amostra (levantamento do tipo, gravidade e quantidade das
degradações superficiais do pavimento);
Cálculo do PCI para cada unidade de amostra selecionada;
Determinação do PCI para cada secção;
Definição do estado do pavimento para cada secção em função do valor de PCI.

O processo de cálculo do PCI utiliza os dados relativos às degradações superficiais dos
pavimentos (tipo, nível de gravidade e a quantidade de área/comprimento que cada
degradação ocupa). Para cada unidade de amostra é determinada a densidade (D) de cada
degradação, por nível de gravidade, tal como os respetivos valores deduzidos (DV). O valor
deduzido de cada degradação, por nível de gravidade, traduz a influência que a sua densidade
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e gravidade têm na qualidade de conservação do pavimento, sendo obtido através da leitura
de curvas especificas desenvolvidas para o efeito [2].
O cálculo do índice PCI de cada unidade de amostra é efetuado com recurso à expressão (1).
O valor a subtrair à pontuação máxima 100 é o máximo Valor Deduzido Corrigido (Max CDV) que
traduz, de uma forma ponderada, o peso de todas as degradações presentes na amostra.
𝑃𝐶𝐼𝑈.𝐴. = 100 − 𝑀𝑎𝑥 𝐶𝐷𝑉

(1)

Se nenhum ou apenas um DV individual apresentar um valor superior a 5, o somatório de
todos os valores individuais de DV da unidade de amostra é usado em vez do Max CDV (na
expressão (1)). Nas restantes situações calcula-se o número máximo de deduções (m) a
considerar no cálculo do PCI, o que funciona como atenuante do peso de todas as anomalias no
estado do pavimento (ver Expressão (2)). De seguida determina-se, em função do número
máximo de deduções (m) e dos valores deduzidos (DV) de cada anomalia, o Valor Deduzido
Corrigido (CDV) máximo através de um processo iterativo que relaciona as variáveis referidas.
9
𝑚 = 1 + ( ) × (100 − 𝐻𝐷𝑉) ≤ 10
95

(2)

Onde:
𝐻𝐷𝑉 – O valor mais elevado dos valores de dedução (DV).
O valor do PCI da secção (PCIs) corresponde ao PCI ponderado pelas áreas das unidades de
amostra inspecionadas e escolhidas aleatoriamente, sendo traduzido pela expressão (3).
𝑃𝐶𝐼𝑠 = ̅̅̅̅̅̅
𝑃𝐶𝐼𝑟 =

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 × 𝐴𝑟𝑖 )
∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑟𝑖

(3)

Onde:
̅̅̅̅̅̅
𝑃𝐶𝐼𝑟 - Média ponderada, por área, do PCI das unidades de amostras aleatoriamente
selecionadas;
𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 - PCI da unidade de amostra i aleatoriamente selecionada;
𝐴𝑟𝑖 - Área da unidade de amostra i aleatoriamente selecionada;
n - Número total de unidades de amostras aleatoriamente selecionadas.
Caso tenham sido inspecionadas unidades de amostra adicionais, o PCI ponderado pelas áreas
das mesmas deve ser determinado, correspondendo o PCI final da secção ao valor obtido pela
aplicação da expressão (4).
𝑃𝐶𝐼𝑠 =

̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅ 𝑚
𝑃𝐶𝐼𝑟 (𝐴 − ∑𝑚
𝑖=1 𝐴𝑎𝑖 ) + 𝑃𝐶𝐼𝑎 (∑𝑖=1 𝐴𝑎𝑖 )
𝐴

(4)

Em que:
̅̅̅̅̅̅
𝑃𝐶𝐼𝑎 - Média ponderada do PCI das unidades de amostras adicionais;
𝑃𝐶𝐼𝑠 – Valor do PCI do pavimento da secção, ponderado pela área;
𝐴𝑎𝑖 – Área da unidade de amostra adicional i;
𝐴 – Área total da secção.

Interpretação do Índice de PCI
Um dos primeiros passos a considerar na implementação de um SGPA é saber exatamente o
que é necessário gerir, quais são os recursos disponíveis para essa gestão e qual é o estado de
conservação dos pavimentos existentes. Uma vez conhecidas as causas e a extensão dos
problemas existentes no pavimento, pode ser planeada a sua manutenção e/ou
reabilitação(M&R) [3].
O valor do PCI é um dos factores que influencia as tomadas de decisão relativas às ações a
implementar para garantir um determinado nível de qualidade dos pavimentos. Desta forma,
com o objetivo de identificar o estado do pavimento que justifica a intervenção ao nível de
ações de M&R é definido um limite de PCI designado por “PCI Crítico” [4]. Para secções do
pavimento onde o PCI é superior ao PCI crítico, é espectável que apresentem condições
aceitáveis de funcionamento. Secções com valor do PCI inferior ao PCI crítico necessitam em

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

363

geral de intervenção ao nível da manutenção para manter o pavimento funcional, ou de
reabilitação para garantir a segurança dos utilizadores [3].
O valor do PCI crítico a considerar nas análises varia consoante o tipo de aeroporto e as suas
dimensões, o tipo de infraestrutura em análise, o tráfego, o tipo de aeronaves que operam nas
pistas e o tipo de pavimento [4]. A seguinte Tabela 1 mostra vários valores de PCI crítico
adotados para a avaliação de pavimentos de pistas de aeroportos internacionais norteamericanos[1][3][4][5].
Tabela 1 - Valores de PCI crítico adotados na avaliação de pavimentos em pistas de aeroportos internacionais [1][3]
[4][5].
PCI CRÍTICO
FONTE

Média do PCI para todas as secções

PCI para secções individuais

TRB (2011)

65

55

MDOT (2008)

70

FDOT (2008)

65

AC 150/5380-7B (2014)

70

No que respeita às intervenções de manutenção e reabilitação, estas estabelecem um
conjunto de atividades de reparação para as degradações que são encontradas nas inspeções
efetuadas aos pavimentos. Estas atividades podem ser de natureza preventiva (manutenção),
corretiva (reabilitação) e/ou de reconstrução, dependendo do estado de conservação dos
pavimentos e dos critérios de funcionamento das infraestrutura em análise [3][6]. Estes níveis
de intervenção podem ser interpretados em temos de PCI:
▪ Manutenção Preventiva – Ocorre antes do pavimento atingir o PCI crítico ou para prevenir
que atinja esse valor. Na maioria dos casos, as atividades que são realizadas neste tipo
de manutenção são a selagem de fendas e juntas e a realização de pequenas reparações
no pavimento.
▪ Manutenção Corretiva – Acontece quando os valores de PCI são inferiores ao PCI crítico.
A atividade mais comum neste tipo de intervenção é a reabilitação do pavimento, ou
seja, atividades de fresagem do pavimento e de colocação de uma camada de reforço
usando o pavimento existente como fundação ou até mesmo substituição da camada de
desgaste.
▪ Reconstrução – É considerada quando a reabilitação já não é suficiente para corrigir os
problemas do pavimento e o nível mínimo de serviço já não é cumprido pondo em causa
a segurança dos utilizadores. A reconstrução inclui a remoção do pavimento existente, a
correção da fundação (se necessário) e a construção de um pavimento novo com
materiais novos ou reciclados.

Caso de Estudo – Aeroporto Internacional Aristides Pereira, Boavista, Cabo
Verde)
Caracterização do Aeroporto Internacional Aristides Pereira
O Aeroporto Internacional Aristides Pereira (AIAP) localiza-se na ilha da Boavista, na
República de Cabo Verde, a cerca de cinco quilómetros a sudeste da capital da ilha Sal Rei.
Segundo o International Air Transport Association (IATA) o código de identificação do aeroporto
é BVC [7]. É o terceiro aeroporto mais movimentado do país e tem capacidade para receber
aeronaves do tipo 4D de acordo com a classificação ICAO [8].
O AIAP possui uma pista (pista 03-21), com 2100 m de comprimento e 45 m de largura,
constituída por pavimento flexível. No entanto, antes da sua passagem a aeroporto
internacional em 2007, o Aeroporto da Boavista era um Aeródromo cuja pista media 1200 m de
comprimento por 30 m de largura. Assim sendo, a pista original foi expandida para a pista atual,
tendo sido alongada em 280 m na cabeceira 03 e em 600 m na cabeceira 21. Em largura foi
aumentada 7,5 m para cada lado da pista.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

364

Figura 1 - Localização do Aeroporto Internacional Aristides Pereira, Ilha da Boavista, Cabo Verde (Fonte: Google Maps).

Segmentação da Pista 03-21 do AIAP
A analise efetuada no presente estudo incide unicamente na pista 03-21, não tendo sido
consideradas as bermas, os caminhos de circulação ou as placas de estacionamento. O código
BVC foi atribuído à rede de pavimentos do AIAP, tendo sido analisado um único ramo, designado
por R03 (pista 03-21). O ramo foi dividido em cinco secções (A, B, C, D e E), tendo em conta as
diferentes zonas identificadas na pista. Assim, a secção A corresponde aos primeiros 280 m
junto à cabeceira 03, a secção C corresponde à pista original (1200 m x 30 m), a Secção E aos
restantes 600 m junto à cabeceira 21, e as secções B e D correspondem aos alargamentos
transversais de 7,5 m. A Figura 2 apresenta a segmentação do ramo R03 do AIAP.

Figura 2 – Segmentação da pista 03-21 do AIAP.
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Dados e Resultados
O levantamento das degradações existentes no pavimento foi realizado com recurso a um
veículo equipado com dispositivos de varrimento laser e de captação e registo de dados de
imagem e de georreferenciação. Foram feitas duas campanhas de levantamento, uma no
período noturno para o levantamento das degradações do tipo ondulações, depressões, rodeiras
e empolamentos, com recurso a feixes laser; e outra no período diurno para identificação visual
direta através da leitura de imagens dos restantes tipos de degradações[9]. Os dados recolhidos
foram inseridos e tratados num projeto SIG, sendo as informações aí reunidas posteriormente
transferidas para folhas de cálculos de forma a determinar o PCI das unidades de amostra
selecionas e das secções da pista.
Os resultados obtidos no cálculo do PCI para as unidades de unidades de amostra, tal como
os valores de PCI totais para cada secção e para a pista, são apresentados nos gráficos da Figura
3.
Análise e Interpretação de Resultados
Na seção A verificou-se alguma disparidade entre os valores de PCI aferidos para as
unidades de amostra analisadas. Isto deve-se sobretudo ao facto da Cabeceira 03 da pista ser a
mais utilizada, tanto para o posicionamento para a descolagem como para a aterragem das
aeronaves. Observa-se ainda que o valores mais baixos de PCI foram obtidos para a unidades
de amostra localizadas no lado esquerdo e na zona central da secção, o que é coerente, pois
são as zonas mais solicitadas devido à passagem das aeronaves para descolagem e aterragem,
enquanto que a zona mais à direita apresenta melhores resultados do PCI.
Relativamente à secção B, é possível observar que cerca de metade das unidades de
amostra se encontram em mau e muito mau estado, o que se deve à proximidade destas com
as placas de estacionamento. Já as restantes unidades de amostra apresentam valores de PCI
mais elevado, pois estão cada vez mais afastadas da zona de entrada/saída das placas de
estacionamento e estão localizadas na extremidade esquerda da pista, que geralmente não
está sujeita às ações do tráfego.
Quanto à secção C, é possível constatar que é a secção mais degradada das cinco
consideradas. As unidades de amostra apresentam valores de PCI em todos os intervalos da
escala do PCI, no entanto, a maioria destes estão concentrados nos intervalos “Seriamente
Danificado” e “Muito Mau”. Estes resultados traduzem a concentração de solicitações que se
verificam nesta secção, uma vez que é onde incide a maior parte das ações do tráfego
(aterragem, descolagem e circulação para as placas de estacionamento). As unidades de
amostra com melhores resultados encontram-se na extremidade direita da secção.
Em relação à secção D, constatou-se que se encontra em relativamente bom estado,
visto que, a maior parte das unidades de amostra se encontram no intervalo de “Bom”. As
unidades de amostra mais deterioradas apresentam degradações do tipo depressões ou
empolamentos, o que pode significar uma má execução na construção desta zona da pista.
Trata-se de uma zona pouco solicitada em termos de tráfego de aeronaves.
A secção E constitui a zona da pista menos degradada. A grande maioria das unidades
de amostra apresentam valores de PCI nos intervalos de “Razoável” e “Bom”, o que já era
espectável, por esta secção corresponder à Cabeceira 21, a menos utilizada das duas, visto que
a maior parte das descolagens e aterragens ocorrem no sentido 03-21 da pista, para além de
ser uma das zonas mais recentes da pista.
Foi também feita uma análise da densidade das degradações mais significativas detetadas na
área analisada da pista (entendida como a percentagem de área ou comprimento afetado pelas
degradações). Ao todo foram encontrados onze dos dezassete tipos de degradações
considerados na norma ASTM D5340-12, sendo que, as mais significativas foram as seguintes:
fendas longitudinais e transversais, desagregação superficial do mastique, desagregação
superficial dos agregados, empolamento, rodeiras e depressões. A Figura 4 apresenta as
densidades das degradações mais relevantes identificadas, por nível de gravidade (Baixo, Médio
ou Alto) e em percentagem.
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a)

b)

c)

Figura 3 - a) Valores de PCI por unidade de amostra e secção da pista; b) Distribuição das unidades de amostra respetivos valores de PCI para as secções B, C e D; c) PCI por secção.
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Figura 4 - Densidades, por nível de gravidade e percentagem, das degradações mais significativas identificadas nas
unidades de amostra inspecionadas na pista 03-21 do AIAP.

É possível observar que a degradação que verificou uma densidade mais elevada corresponde
às fendas longitudinais e transversais estando localizadas essencialmente nas juntas de
construção do pavimento. No entanto, os níveis de gravidade identificados são essencialmente
o “Médio” e “Baixo”. O facto de a pista ter sofrido uma expansão e o uso de materiais diferentes
dos da pista original, assim como uma pobre execução das juntas, podem justificar a ocorrência
destes problemas.
As degradações superficiais dos agregados e do mastique apresentam também densidades
significativas, pois afetam a maioria das unidades de amostra inspecionadas. Estas foram
identificadas com maior gravidade nas secções A e C, o que vai de encontro ao facto de estas
secções serem as que estão sujeitas às ações mais severas do tráfego (manobras de descolagem
e aterragem de aeronaves).
As rodeiras foram identificadas nas secções A e C, o que é sustentado pelo facto de estas
secções estarem sujeitas às ações mais severas do tráfego, o que implica a passagem repetida
das rodas das aeronaves nestes locais.
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Quanto às depressões, verificou-se uma maior incidência nas secções B, C, D e E,
apresentando na sua maioria um nível de gravidade Alto, o que pode estar relacionado com
problemas ao nível da fundação (deficiente capacidade de suporte e fracas condições de
drenagem), agravados em particular na secção C pelas ações do tráfego e eventual subdimensionamento do pavimento.
Por fim, os empolamentos foram identificados maioritariamente nas secções B, C e D,
estando relacionados com os mesmos fatores referidos para o caso das depressões.
Relativamente a propostas de intervenção de manutenção e de reabilitação, depois de
determinado o estado de conservação do pavimento através da obtenção do PCI das secções,
foi possível identificar qual o tipo de intervenção que a pista necessita, assim como a definição
de níveis de serviço a adotar.
Com base nas características da pista analisada e na pesquisa bibliográfica efetuada, foi
adotado um valor de 80 para um nível de serviço desejável e um valor de 70 para o limite para
as decisões de M&R (PCI Critico) [5][1]. Foi ainda considerado o valor de 55 como representativo
da separação da necessidade de intervir ao nível da reabilitação ou da reconstrução do
pavimento. Para valores de PCI inferiores a 55 a execução dos trabalhos de reconstrução
apresentarão um custo bastante superior quando comparado com o custo dos trabalhos de
reabilitação (manutenção corretiva)[5][4].
A Figura 5 mostra os intervalos escolhidos para cada tipo de intervenção e níveis de serviço
tendo em conta a curva da degradação do estado de conservação de um pavimento
aeroportuário [1].

Figura 5 - Curva da degradação do estado de conservação de um pavimento aeroportuário e tipos de intervenção e
níveis de serviço no pavimento em função do valor do PCI, adaptado de [1].

Tendo em conta que os valores de PCI calculados para as secções da pista do AIAP variam
ente 41 e 69 pontos e que o valor do PCI total da pista (média ponderada pela área de todas as
secções) a apontar para um valor de 56, verifica-se que a pista necessita de uma intervenção
ao nível da reabilitação do pavimento, o que pode incluir a consideração de tratamentos como
a colocação de camadas de reforço ou a substituição da camada de desgaste. [10][11].
É necessário ter em conta que o valor de PCI da pista se encontra muito próximo do limiar
entre a reabilitação e a reconstrução, e que a presença significativa de degradações cujas
causas estão relacionadas com problemas ao nível da fundação do pavimento deve ser
considerada na escolha de medidas adicionais que visem colmatar esses problemas (sustentadas
num diagnóstico mais rigoroso).

Conclusões
A avaliação do estado dos pavimentos é uma das componentes mais importantes dos SGPA a
partir da qual é possível interpretar o estado de conservação dos pavimentos e estimar as
necessidades de intervenção de manutenção e de reabilitação. O índice PCI, usado para avaliar
o estado dos pavimentos, pode ser usado para definir o tipo de intervenção mais adequado
(manutenção preventiva, manutenção corretiva ou reconstrução), permitindo ainda definir, em
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função do seu valor, níveis de serviço como o nível de serviço desejável (80 a 75), o PCI Crítico
(70 a 65) e o PCI Crítico para secções individuais (55).
Os dados recolhidos nas campanhas diurna e nocturna de auscultação dos pavimentos
permitiram identificar em gabinete o tipo, o nível de gravidade e a extensão das anomalias
presentes no pavimento da pista 03-21 do AIAP. A informação assim obtida permitiu por sua vez
efetuar o cálculo do índice de condição do pavimento PCI, como descrito na norma ASTM D534012.
Apesar de se ter verificado que as unidades de amostra inspecionadas apresentam valores
de PCI que se distribuem ao longo de todos os intervalos da classificação PCI (valores obtidos
entre 6 a 95 pontos PCI), a maioria apresenta valores correspondentes aos intervalos de Mau (9
unidades de amostra), Razoável (16 unidades de amostra) e Satisfatório (13 unidades de
amostra), traduzindo-se em 3 secções com PCI entre 41 e 53 pontos (Mau), correspondentes à
cabeceira 03, parte central da pista e acesso às placas de estacionamento; e duas secções com
PCI de 66 e 69 pontos (Razoável), referentes à expansão transversal direita da pista e à
cabeceira 21 (menos usadas pelas aeronaves). A análise destes resultados apontam para um
estado significativo de deteriozação da pista.
A análise das anomalias observadas e respetiva densidade identificou várias degradações
debilitantes que põem em causa a segurança e a comodidade do utilizadores, nomeadamente
a desagregação superficial dos agregados e do mastique, fendas longitudinais e transversais,
depressões e empolamentos.
Tendo em conta os critérios de interpretação dos valores PCI adotados, definidos com base
na bibliografia consultada, as medidas necessárias para recuperar o estado do pavimento da
pista do AIAP enquadram-se em intervenções do tipo reabilitação e recontrução, qo ue poderá
passar pela colocação de camadas de reforço, pela substituição da camada de desgaste, pela
realização de reparações localizadas profundas e pela reconstrução de parte do pavimento.
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Abstract
Abstract: This paper analysis of structural masonry residential buildings after the occupation. We will look at the changes
implemented and the amount of pathological found in apartments of seven residential buildings in the Asa Norte, in
Brasilia/DF. At the end we will propose actions at disseminating information about this technique of building, once the Oﬃce
registry documents or administrative records do not report on the use of structural masonry in those buildings.
Resumo
Resumo: Este trabalho a análise de ediﬁcações residenciais em alvenaria estrutural após ocupação. Analisaremos a
alterações executadas e a quantidade de manivestações patológicas encontradas nos apartamentos de sete blocos
habitacionais existentes na região da Asa Norte, em Brasilia/DF. No ﬁnal iremos propor ações que visam divulgar
informações a respeito desta técnica de ediﬁcação, uma vez que os documentos cartoriais ou registros administrativos não
relatam sobre o uso da alvenaria estrutural naqueles imóveis.
Keywords
Structural Masonry; Occupation; Technical Manager; Maintenance; Maintenance
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Análise de Edificações em Alvenaria Estrutural
Pós Ocupação.
Introdução
O trabalho em questão se propõe a analisar a ocupação de edificios construidos em Alvenaria
Estrutural após ocupação dos moradores. Foram vistoriadas 168 unidades distribuidas em sete
edifícios residenciais construidos na década de 70 na região da Asa Norte, Brasília/DF. Os
resultados comprovam que grande parte das unidades fez alguma intervenção de reforma sem
o devido acompanhamento de responsável técnico Arquiteto ou Engenheiro. Há também uma
grande quantidade de fissuras e sinais de movimentação nas alvenarias estruturais destas
edificações, indicando manutenções indevidas ou mesmo danificando a estrutura do imóvel.

Definição dos estudos de caso e avaliação das metodologias
Conforme Ferreira (2008), ainda há muito a se descobrir a respeito das superquadras. A
ousadia da empreitada em construir uma nova cidade fez com que toda a indústria da
construção civil se mobiliza-se em prol deste desafio. Diversas técnicas construitivas e
materiais foram utilizados para atender a arquitetura inovadora que a Capital apresentava.
Com prazos relativamente curto e uma cidade a ser edificada, muitas técnicas de edificação
as obras foram aperfeiçoadas e utilizadas em grande escalas, sem referência anterior no
mercado de construção civil brasileiro.
Entre as técnicas de edificação, este estudo salienta um conjunto de prédios construídos em
alvenaria estrutural. Neste ponto, vale a pena transcrever Ferreira (2008):
“Nas superquadras duplas, da Asa Norte, 403/404 e 405/406, foram
construídos 64 blocos com 1.536 apartamentos de três quartos.
Esses blocos, com três pavimentos sobre pilotis, foram os primeiros
prédios edificados na Asa Norte. Uma característica interessante
desses edifícios é a ausência de pilares de concreto acima dos
pilotis. As paredes de alvenaria funcionam como elementos
portantes sustentando as lajes dos pavimentos. As janelas são
rasgadas em toda a extensão do prédio, as colunas dos pilotis são
cilíndricas, hoje estão totalmente descaracterizadas pelas reformas
procedidas pelos condomínios. Foram os prédios residenciais que
mais agradaram ao arquiteto franco-suíço Le Corbusier, quando
visitou Brasília. “( A Invenção da Superquadra, p.50)

Com 53 anos de ocupação e muitas alterações de reforma, a secretaria Defesa Civil de Brasília
em 2013 alertou os proprietários a respeito do grande número manifestações patológicos
referentes a infiltrações e trincas nestas quadras. Não há anotações a respeito de tipo de
estrutura utilizada nestes imóveis no registro do imóvel ou projetos originais dos edificios. A
ocorrência de fissuras em edifícios residenciais em alvenaria estrutural é um dos problemas
que ainda necessitam de muita atenção e estudo. Vários fatores podem ocasionar as trincas,
entre elas podemos exemplificar dilatação térmica, recalque diferencial, reformas sem o
devido acompanhamento técnico, instalação e modificação dos pontos elétricos ou
hidrossanitários. Parsekian (2013) descreve que o uso de alvenaria estrutural como solução é
muito eficiente em edificações racionalizadas pelos custos, mas exige profundo controle na
fase da execução e principalmente a manutenção dos edificios. De uma forma geral
edificações em alvenaria estrutural são limitadas entre 5 a 8 pavimentos por causa dos efeitos
ambientais e construitivos como proteção contra incêndio, isolamento acústico, quantidade
de armadura e efeitos de torção, Parsekian (2013). O autor ainda salienta que nestas
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edificações portas e janelas devem ser tratadas de forma uniformemente distribuídas dando
um comportamento monolítico ao conjunto, evitando assim áreas críticas nos cantos das
aberturas, vergas e contra vergas. Em alguns casos, como o acréscimo da força de
cisalhamento horizontal aumenta cumulativamente dos andares mais altos para os andares
mais baixos, é necessária inclusive a redução de portas e janelas para assim conseguir a
estabilidade global da estrutura. Em alvenaria estrutural não se utilizam pilares e vigas, pois
as paredes chamadas de portantes compõem a estrutura da edificação e distribuem as cargas
uniformemente ao longo das fundações conforme esclarece Tauil (2010). Os pontos de
concentração dos esforços ou mundança no sentido a alvenaria devem possuir armações
complementares e grauteamento dos blocos de concreto. Os projetos devem conter
informações semelhantes a Figura 1.
Figura 1 - Detalhes do projeto em alvenaria estrutural armada. Fonte : Tauil ( 2010)

No caso das superquadras norte 403 a 406, são edifícios com 24 apartamentos que foram
modulados com pilotis de concreto convencional e três pavimentos em alvenaria estrutural.
As fundações executadas em tubulões com diâmetro de 60 centímetros intertravadas com
vigas baldrames e duas caixas de água, uma subterrânea e uma superior para cada prumada.
Possuem junta de dilatação entre os apartamentos de final 04 e 05. São quadro caixas de
escadas que atendem os apartamentos nas prumadas 01/02, 03/04, 05/06 e 07/08. A fachada
externa encontra-se revestida com textura a base de quartzo e pintura. O piso dos pilotis e
escadas do prédio é revestido com granitina; as janelas originais são de ferro tipo metalon
pintado. Como não há muitos registros a respeito dos projetos destes edifícios, a equipe de
técnicos que vistoriaram as unidades habitacionais fazendo o levantamento das unidades com
scanner de parede que detectar vergalhões, juntas de argamassa, canos de água ou cobre,
madeira e fiação elétrica em profundidades até 15 cm. Com isto foi possível recompor o
projeto estrutural da edificação, conforme Figura 2. As plantas dos pavimentos foram
recompostas a partir das unidades vistoriadas e localizamos os pontos de descidas pluviais
conforme. Os apartamentos originalmente possui sala, três quartos, dois banheiros área de
serviço e cozinha. O croqui da unidade por ser vista na Figura 3.
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Figura 2- Maquete virtual do edificio. Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 3 - Planta recomposta do pavimento TIPO - com paginação dos tijolos e instalações.
Fonte: Arquivo Pessoal

Desenvolvimento do trabalho
Foi montado um formulário padrão para coleta de dados conforme modelo proposto por
Teixeira (2015) complementado por Gomide (2012). No campo a inspeção atendeu aos
conceitos estabelecidos na norma de inspeção predial do IBAPE (2011). Juntamente com as
fotos para cadastramento das manifestações patológicas existentes foram também anotadas a
posição das trincas e extensão aproximada no croqui de cada apartamento vistoriado. Para
comparar a percepção do morador a respeito da existência de fissuras, antes da vistoria
técnica, o proprietario deveria responder ao questionário se percebia ou não de fissuras
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visíveis. Logo após, o vistoriador técnico efetuava o preenchimento do croqui, registrando a
trinca encontrada com foto. De posse das amostras foram cadastradas e organizadas conforme
agente causador da patologia, possibilitando assim análise conclusivas ao final de cada grupo
de apartamentos do edifício. Dos 168 apartamentos amostrais, somente cinco proprietários
não permitiram o levantamento. Outro dado que despontou na pesquia é a existência de uma
unidade totalmente original, mantendo as características dos revestimentos, acabamentos e
instalações hidráulicas e elétricas de 1961.
Foram verificadas as recomendações da antiga ABNT NBR 8798:1985 e sua versão atual ABNT
NBR 15961-2:2011 quanto às alterações em portas/janelas (aumento de vão ou troca dos
batentes), cortes em alvenaria para acréscimos de pontos elétrico-hidráulicos e finalmente
remoção das paredes com alteração do lay out. Conforme Parsekian (2013) o estado de tensão
das alvenarias estruturais podem ser demonstrados na Figura 4.
Figura 4 - Diagrama tensão-deformação e Estado de tensões no bloco e argamassa.
Fonte : Parsekian (2013)

Por se tratar de uma estrutura rígida, as deformações devem ser mais controladas evitando
danos maiores a estabilidade global. Mesmo utilizando vergalhões no interior dos blocos, a
alvenaria apresenta deformações plásticas e está sujeita à fluencia, conforme Sánches (2002)
mostrado na Figura 5.
Figura 5 - Tensão x deformação da alvenaria estrutural. Fonte: Sánches (2002)

Ações de reforma ou remoção parcial das paredes com aparelhos vibratórios (martelete,
marretas etc) podem ocasionar a propagação de ondas de choque a todas as paredes
interligadas, possibilitando danos a ligação de argamassa entre os tijolos, uma vez que estes
foram projetados para trabalhar como uma “malha única“ a favor da estabilidade. Os
recalques diferenciais deste tipo de edificação também devem ser acompanhados com maior
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critério pois o colapso das estruturas não permite muitos sinais aos usuários. O grafico de
controle do recalque pode ser visto na Figura 6.
Figura 6 - Controle de recalque diferencial. Fonte: Sánches (2002)

Encontramos três tipos de fissuras estruturais características durante a vistoria. A primeira
refere-se a fissuras na diagonal cortando os blocos de alvenaria, sinal que tensão de tração
aplicada é maior que a resistência última dos blocos (Figura 7).
Figura 7 - Trincas nos blocos – cisalhamento no bloco. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal.

Figura 8 - Trincas nos blocos – ruptura da argamassa. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal.

A segunda fissura encontrada tem a característica de seguir ao longo das juntas de argamassa,
pois a tração no local é superior à tensão de aderência argamassa-bloco. A Figura 5 esclarece.
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O terceiro tipo de fissura é quando há crescimento da fissura diagonal em direção ao apoio,
alcançando o extremo da armadura de flexão gerando a ruptura por falta de ancoragem.
Neste caso, deve-se verificar a aderência da armadura para evitarmos o deslizamento do
prisma de esforços (Figura 9).
Figura 9 - Trincas nos blocos – ruptura flexão. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal.

,

A ABNT NBR 15961-2:2011 instrui que devemos considerar o prisma de esforços alterado
quando passam a existir pontos de concentração, ocasionando trincas. Muitos pontos de
concentração como estes foram encontrados em vão de portas que foram removidas, onde
não foram executados blocos com grout e enrijecedores. Os esforços solicitantes em
edificações de alvenaria estrutural se propagam como uma malha, com correlação intensa
entre os elementos estruturantes, no caso, os blocos de concreto conforme Figura 10.
Figura 10- Propagação dos esforços solicitantes em alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo pessoal.

Esta orientação da norma quanto a abertura ou modificação de portas e janelas tem com o
objetivo informar sobre a necessidade dissiparmos os esforços destes locais, evintando pontos
de tensão e ruptura do elemento estrutural, como encontramos na Figura 11 abaixo:

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

378

Figura 11 - Trincas nos blocos – ruptura flexão. Fonte: Sanchés (2002) e Arquivo Pessoal.

Foi instruido ainda ao vistoriador que anotassem os casos de cortes na alvenaria para trocar a
posição das instalações, reparos e pequenas reformas em instalações prediais (Figura 12).
Figura 12 – Cortes horizontais na alvenaria superior a 40 cm. Fonte: e Arquivo Pessoal.

Nestes casos, cortes horizontes podem comprometer a estabilidade a parade, uma vez que há
grande perda de seção do bloco e sua estrutrura interna fica comprometida. Não podemos
garantir a transmissão dos esforços através do trapésio do cálculo original. No caso,
simulando a instalação de uma tubulação de ¾” (25mm) em um bloco de 14 cm de largura,
exigira o corte de aproximadamente 7 cm na seção resistente deste bloco, ou seja, perda de
50% da área de compressão inicialmente considerada. A ABNT NBR 15961-2:2011 instrui que
cortes horizontais não devem ultrapassa o comprimento 40 centímetros. Para cortes verticais
com comprimento superiores a 60 cm é necessário que na fase de cálculo seja considerado
elementos distintos, ou seja, a estrutura deve ser recalculada observando a separação do
prisma de esforços inicialmente previsto. Outro fator observado na vistoria refere-se a
orientação normativa que não são permitidos condutores de fluidos embutidos em paredes
estruturais, exceto quando a instalação e a manutenção não exigem cortes. No formulário
para anotações do vistoriador, deveriam ser indicados os tipos de trinca, posição em relação
ao croqui e alvenarias removidas. O conjunto de todas as anotações foram agrupadas em um
único gráfico do edifício, possibilitando a visão geral das patologias e a correlação entre as
unidades habitacionais vistoriadas. Todos os proprietários foram informados das ações
corretivas e deveriam contratar a revisão do projeto estabilidade global do edificio analisando
a nova configuração dos esforços. É necessário ainda que sejam determinadas novas restrições
de uso.
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Apresentação e análise dos resultados
Dos sete prédios que fazem parte desta análise, com o total de 168 apartamentos, não
permitiram a vistoria somente 5 moradores, índice de 2,98 % considerado baixo para nossa
pesquisa. Apresentaremos os dados compostos sem estas unidades. Durante os 53 anos de
ocupação dos edifícios, somente uma unidade não passou por reforma ou alterou pisos ou
revestimentos (Figura 13).
Figura 13 - Porcentagem de apartamentos que tiveram reformas.

Deste grupo de 93,43% que fizeram alterações na unidade habitacional, a grande maioria
(83%) não contou com orientação ou acompanhamento de um responsável técnico arquiteto
ou engenheiro (Figura 14).
Figura 14 - Unidades reformadas com apoio de um Responsável Técnico

Mesmo entre o menor grupo, correspondente aos que fizeram reformas com apoio técnico
arquiteto ou engenheiro, com índice de 16,67% na Figura 14, verificamos que parte dos
profissionais contratados não observou às recomendações restritivas da norma de alvenaria
estrutural. Neste grupo, 95% das unidades reformadas com orientação de técnicos, foram
removidos elementos estruturais sem observarem pontos de esforços, tipo de equipamento de
demolição ou mesmo averiguar as reações em apartamentos da próximos. Isto já justifica o
grande número de fissuras encontradas em muitos apartamentos, mesmo com intenverção
menores nas reformas. Encontramos ao todo 119 apartamentos que retiraram as paredes, com
ou sem apoio de equipe de técnicos arquitetos ou engenheiros. Um número muito significativo
para nossa amostra de 168 unidades, conforme Figura 15 - Quantidade de apartamentos que alteraram
a alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo Pessoal.
Figura 15 - Quantidade de apartamentos que alteraram a alvenaria estrutural. Fonte: Arquivo Pessoal.
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CONCLUSÕES
Verificamos uma expressiva quantidade de apartamentos alterados, com reformas que podem
oferecer riscos a estabilidade global dos edifícios. Parte destas ocorrências pode ser
atribuiidas a ausência de informações na escritura dos imóveis a respeito do tipo de estrutura
utilizada naqueles edificios. Propomos aos proprietários alterarem a escritura do
apartamento, bem como o regimento interno dos edificios, inserindo a informação “
edificação concebida em alvenaria estrutural”. Isto facilitaria a divulgação da informação no
ato de compra ou venda de unidades daquela região. Nossa proposta complementar é
divulgarmos o conhecimento através de treinamento dos profissionais arquitetos ou
engenheiros ainda no período de graduação. Existe pouca literatura técnica a respeito de
edificações em alvenaria estrutural e muito deste conhecimento ainda é repassado em
palestras ou mesmo artigos científicos.
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Abstract
This paper proposes a straightforward approach, based on the total strain energy concept, able to predict the fatigue life in
notched round bars subjected to multiaxial loading histories. The concept relies on a fatigue master curve relating the total
strain energy density with the number of cycles to failure, which is usually generated from a set of strain-controlled fatigue
tests performed for diﬀerent strain amplitudes. Here, unlike the conventional methodology, the fatigue master curve is
generated from only two strain-controlled tests. This enables the development of engineering components in short time
frames, at least cost, without neglecting safety levels. The method is tested in lateral U-notched round bars, subjected to
pulsating bending-torsion loads, assuming diﬀerent ratios of the normal stress to the shear stress, and diﬀerent stress
amplitudes. The comparison between the experimental and the predicted fatigue lives has shown a very good correlation,
with all points within a factor of 2. In addition, the diﬀerences of the predictions obtained with the mixed numericalexperimental fatigue master curve proposed here and those determined on the basis of the conventional methodology are
residual.
Keywords
Multiaxial fatigue; Fatigue life prediction; Crack initiation
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Multiaxial fatigue life prediction in notched
samples based on a fatigue master curve
generated from two strain-controlled tests
1. Introduction
High strength steels cover a broad spectrum of applications due to both good strength-to-weight
ratio and corrosion resistance. DIN 34CrNiMo6, in particular, combines deep hardenability, high
ductility, toughness and strength. These features make it ideal for critical components, such
as shafts, axles, torsion bars, bolts, crankshafts, connecting rods, among others.
In general, these components experience severe service conditions and complex loading. On
the other hand, the presence of geometric discontinuities, introduced into the design for
functional purposes, acts as stress concentrators. Even under nominal elastic behaviour, the
maximum stresses at the notches can exceed the yield strength. Under these circumstances,
premature fatigue failure can occur [1].
With regard to critical components subjected to multiaxial loading, the initial investment in
product development represents a large slice of costs. Potentially susceptible to fatigue failure
due to the combination of complex loads and stress concentration phenomena, such
components are often designed using local approaches. The successful application of those
approaches depends not only on the accurate knowledge of the material properties, but also
on the precise information of the stress-strain response at the geometric discontinuities.
The determination of these properties relies on time-consuming and costly procedures [2-4].
There is the need of different standard tests, carried out by skilled human resources, using
specialised testing equipment and sophisticated data acquisition systems, and various specimen
geometries. The tests, in turn, generate a significant amount of data, which requires a laborious
analysis [5]. In the absence of reliable material properties, designers are likely to consider
greater safety factors, leading to heavier components, higher production costs and,
consequently, less efficient and lucrative products. Therefore, an intelligent solution to reduce
the overall costs would be the development of new fatigue lifetime assessment methods based
on cheaper experimental programs.
This paper proposes a straightforward approach to estimate the fatigue life in notched round
bars subjected to multiaxial loading histories, based on the total strain energy density concept.
This concept relies on a fatigue master curve relating the total strain energy density with the
number of cycles to failure, which is usually generated from a set of strain-controlled fatigue
tests for different strain amplitudes. Nevertheless, unlike the current methodology, the
proposed approach requires only two strain-controlled tests. This enables the development of
engineering components in short time frames, at least cost, without neglecting safety levels.
The method is tested in lateral U-notched round bars subjected to pulsating bending-torsion
loads, assuming different ratios of the normal stress to the shear stress and, also, different
stress amplitudes.

2. Fatigue life prediction model
The fatigue life prediction model used here is based on the premises that: both the smooth and
the notched samples accumulate the same damage and have the same lives if the stress-strain
histories at the initiation sites are identical; and that the fatigue failure occurs when the total
strain energy density at the initiation sites reaches a critical value [6].
The modus operandi consists of developing a fatigue master curve, relating the total strain
energy density with the number of cycles to failure, from fully-reversed strain-controlled tests
performed using smooth standard specimens (see Figure 1(d)), i.e.
∆

2

∆

(1)

where ∆WT is the total strain energy density defined as the sum of both the plastic and the
positive elastic components, κt and αt are constants, Nf is the number of cycles to failure, and
∆W0t is the tensile elastic energy at the material fatigue limit [7].
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Then, the total strain energy density of the notched samples, under combined bending-torsion
loading histories, is evaluated via a three-step procedure: (i) reduction of the multiaxial stress
state to a uniaxial stress state by computing the equivalent von Mises stress range (Figure 1(a));
(ii) calculation of an effective stress range (Figure 1(b)) applying the Line Method of the Theory
of Critical Distances [8]; and (iii) generation of a representative hysteresis loop using the ESED
[9] concept and the effective stress range (Figure 1(c)). Finally, the lifetime is estimated by
inserting the total strain energy density of the notched sample into the fatigue master curve
(Figure 1(d)).
In the present paper, as referred to above, a straightforward approach able to generate the
fatigue master curve is proposed. The methodology, schematised in Figure 2, only requires two
uniaxial fully-reversed strain-controlled tests: one for a higher strain amplitude (Figure 2(a)),
termed here T1; and another for a lower strain amplitude, termed here T2. These two tests
allow the definition of a strain-life relation given by the sum of Basquin and Coffin-Manson
equations (Figure 2(b)). Parallelly, the cyclic stress-strain responses collected in the tests T1
and T2 are used to develop two elastic-plastic finite-element models, termed here N1 and N2,
respectively (Figure 2(c)). The total strain energy density of the notched samples, for different
strain amplitudes, is computed through the numerical models (Figure 2(c)). The former model
(N1) is applied in the simulations of higher strain amplitudes, and the latter (N2) is applied in
the simulations of lower strain amplitude. The number of cycles to failure, for each simulation,
is estimated from the strain-life relation (Figure 2(d)).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 1. Fatigue life prediction approach based on the total strain energy density: (a) reduction of the multiaxial
stress state to an equivalent uniaxial stress state; (b) computation of effective stress at the fatigue process
zone; (c) calculation of the total strain energy density based on the ESED concept; (d) lifetime assessment using the
fatigue master curve obtained for the unnotched samples.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2. Mixed numerical-experimental determination of the fatigue master curve: (a) experimental straincontrolled tests; (b) definition of a strain-life relation based on the two experimental tests; (c) development of two
independent elastic-plastic models based on the two strain-controlled tests; (d) definition of the fatigue master
curve.

3. Experimental procedure
3.1 Material
This study was conducted using a DIN 34CrNiMo6 high strength steel, oil quenched and tempered
(Q&T), supplied in the form of 20mm-diameter bars. The production process comprised an
autenitisation at 850-880ºC for approximately 30 minutes, followed by oil cooling and temper
at about 660ºC for at least 2 hours, and air cooling. Its main mechanical properties are [10,11]:
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Yield strength, σYS =967 MPa; Tensile strength, σUTS =1035 MPa; Young’s modulus, E = 209.8
GPa; Poisson’s ratio, ν = 0.296; Cyclic hardening coefficient, K’ 1361.6 MPa; Cyclic hardening
exponent, n’ = 0.1041; Fatigue limit stress range, ∆σ0 = 353 MPa; Stress intensity factor range
threshold, ∆Kth = 7.12 MPa∙m0.5.

3.2 Low-cycle fatigue tests of smooth specimens
Low-cycle fatigue tests were carried in a servo-hydraulic machine, under fully-reversed straincontrolled conditions (Rε = -1), for total strain amplitudes (∆ε/2) of 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.25,
1.5, and 2.0%, using a constant strain rate (dε/dt = 8×10-3 s-1). Complementary, fully-reversed
stress-controlled tests (Rσ = -1) with stress amplitudes (∆σ/2) of 540, 560, 580, 600, and 635
MPa were also performed.
The specimens were machined according to the specifications outlined in ASTM E606 [4] with a
gage section measuring 33.6 mm in length and 8 mm in diameter. The final surface finishing
was obtained by high-speed mechanical polishing using different grades of silicon carbide
papers (P600-grit, P1200-grit, and P2500-grit) followed by 6-µm diamond paste.
The stress-strain response, during the tests, was acquired from a strain-gage extensometer,
mounted directly on the gage section, connected to a digital data acquisition system. Tests
were conducted using the single step method, and were interrupted when the specimens
separated into two pieces. A more detailed description of the low-cycle fatigue behaviour of
this steel can be found in references [11-12].

3.3 Bending-torsion fatigue tests of notched specimens
The fatigue test program was carried out using 16 mm and 14mm diameter notched cylindrical
specimens. The former geometry is presented in Figure 3. It contains a lateral U-shaped notch,
placed asymmetrically with respect to the longitudinal centre of the specimen, of 3-mm
diameter, and 3-mm depth. The latter geometry contains a similar notch configuration, placed
at the same location.
In-phase combined bending-torsion fatigue tests were performed in a conventional servohydraulic testing machine connected to an own-made gripping system under constantamplitude loading with stress ratios close to zero (R=0).
Five different loading scenarios were studied: single bending (B), single torsion (T), and three
cases of combined bending-torsion, more specifically, B=2T, B=T, and B=2T/3. For each loading
scenario, three stress amplitudes were considered. The nominal normal stress amplitudes were
in the range 179 to 298 MPa while the nominal shear stress amplitudes varied between 45 to
245 MPa [10].
Notch surfaces were observed in-situ using a 14-bit digital camera, and an optical device with
variable magnification coupled to a micrometre driven translation stage. Images were recorded
every 5000 cycles through a PC-based data acquisition system. After crack detection, usually
for crack lengths of about 200-400 µm, images were captured every 2000 cycles. More
information on the fatigue test program can be found in reference [10].

Figure 3. Specimen geometries used in combined bending-torsion tests: (a) 16-mm diameter cross-section; (b) 14-mm
diameter cross-section (dimensions in millimetres).

4. Numerical procedure
4.1 Modelling of elastic-plastic behaviour
Low-cycle fatigue tests of smooth specimens under fully-reversed strain and stress-controlled
conditions were numerically modelled using a single trilinear 8 node hexahedral solid finite
element, as shown in Figure 4. In this context, symmetry conditions were imposed in the planes
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x=0, y=0 and z=0; cyclic solicitations are prescribed at the four nodes located in the plane
x=1mm, along the direction parallel to the 0x axis.
An elastic-plastic model with purely kinematic hardening was used in all numerical simulations,
assuming: (i) the isotropic elastic behaviour modeled by the generalized Hooke’s law, with E =
209.8 GPa and ν = 0.296; (ii) the plastic behaviour modeled by the von Mises yield criterion,
coupled with Lemaître-Chaboche non-linear kinematic hardening law under an associated flow
rule. The von Mises yield surface describes the onset of plastic yielding as follows:

( Σ22 − Σ33 ) + ( Σ33 − Σ11 ) + ( Σ11 − Σ22 )
2

2

2

2
2
+ 3Σ23
+ 3Σ132 + 3Σ12
= 2Y02 ,

(2)

where Σ11, Σ22, Σ33, Σ12, Σ13, and Σ23 are the components of the effective Cauchy stress tensor,
Σ (Σ= σ´- X, where σ´ is the deviatoric component of the Cauchy stress tensor and X is the
backstress tensor), and Y0 is the initial yield stress. The Lemaître-Chaboche law describes the
nonlinear kinematic hardening as follows [13]:

& = C  X Σ − X ε& p ,
X
X  Sat

σ



(3)

& is the backstress rate, σ is the equivalent stress and CX and XSat are material
where X
parameters and ε& p is the equivalent plastic strain rate.
An optimization procedure was performed to identify the set of material parameters that best
model the cyclic plastic behaviour of DIN 34CrNiMo6. The identified set of material parameters
was obtained by minimization of the least-squares cost function F(A):
2

N
 σ Fit ( A) − σ Exp 
F (A) = ∑ 
 ,
σ Exp
i =1 
i

(4)

where σ Fit ( A ) and σ Exp are respectively the analytically fitted and experimentally measured
values of true stress at data point i (which corresponds to a given equivalent plastic strain
value); N is the total number of experimental data points and A is the set of material
parameters Y0, CX and XSat to be identified. The fitting was performed using a non-linear,
gradient-based, optimization algorithm implemented in Microsoft Excel SOLVER tool [14].

Figure 4. Single element model of the cyclic uniaxial tension-compression test, with initial dimensions 1×1×1mm3.
The red arrows represent the displacements (in case of stain-control), or loads (in case of stress-control), that are
prescribed at the nodes (black dots) located in the plane x=1mm.

4.2 Linear-elastic finite-element models
The physical model created to simulate the in-phase combined bending-torsion tests is
schematised in Figure 5. Bending moments were applied by two forces (FB) parallel to the axis
of the specimen with the same magnitude and opposite directions. The directions and points
of application of this pair of forces were selected to ensure the opening of the notch, i.e. the
notch root was subjected to a positive bending stress. Torsion moments were created by a
couple of forces (FT) with the same magnitude and opposite directions acting on a plane normal
to the longitudinal axis of the specimen. The forces were applied at one end of the specimen
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while the other was fixed. The B/T ratios were defined by changing the value of λ=FT/FB, which
was equal to 1/2, 1 and 3/2 for the cases B=2T, B=T and B=2T/3, respectively. The physical
models for single bending and single torsion only had bending moments or torsion moments,
respectively. In the latter case, a constant cross-section in the entire specimen was used, i.e.
the ends were simplified due to their remote position relative to the notch root.
Figure 5 also presents the finite element model. The mesh was developed parametrically using
8-node isoparametric hexahedrical elements. This mesh density resulted from a trade-off
between accuracy and efficient computation. As can be seen, it is extremely refined near the
notch region to obtain more accurate results in that zone. In contrast, at remote positions, a
coarser mesh was developed to reduce the computational overhead. The assembled model had
99,823 nodes, and 76,608 elements. The material was assumed to be homogeneous, linearelastic, and isotropic.

Figure 5. Linear-elastic finite-element model developed to simulate the combined bending-torsion tests.

5. Results
5.1 Mixed numerical-experimental fatigue master curve
The fatigue master curve, as explained in Section 2, was developed using a mixed numericalexperimental technique based on two uniaxial fully-reversed strain-controlled tests, and two
elastic-plastic finite-element models developed from the stress-strain response collected in
these two tests. The experimental tests selected were ∆ε/2=2%, and ∆ε/2=0.6%, i.e. one for a
higher strain amplitude, and another for a lower strain amplitude. After that, based on the
above-mentioned tests, a total strain versus fatigue life relation is established (see Figure 2(b)).
This relation is required, in a later stage, to correlate the total strain energy density with the
number of cycles to failure (see Figure 2(d)). Here, this relation is accounted for by the sum of
both the Basquin and the Coffin-Manson equations, i.e.
Δ
2

2

2

(5)

where σf’ is the fatigue strength coefficient, b is the fatigue strength exponent, εf’ is the fatigue
ductility coefficient, c is the fatigue ductility exponent, and E is the Young’s modulus.
Figure 6(a) plots the fitted functions and those determined from the conventional approach
[12]. The experimental values of total, plastic, and elastic strain amplitudes measured in the
tests are also shown [12]. Overall, as can be seen, the fitted functions determined with the two
tests are quite close to those obtained via the conventional approach.
In parallel to the computation of the strain-life relations, two independent elastic-plastic finiteelement models are developed, also based on the two strain-controlled tests. For each test,
∆ε/2=2% and ∆ε/2=0.6%, the minimization of F(A) (see eq. 4) was performed considering the
values of true stress obtained from the stabilized cyclic stress-strain curve (which represents
about 80% of total life). As an example, Figure 6(b) compares the true stress results of DIN
34CrNiMo6 with those of the fitted model, obtained for the test ∆ε/2=2% (with N=138). A good
agreement was found between fitted and experimental data points of both tests; in this
context, the selected fully kinematic hardening model is considered adequate for describing
the cyclic behaviour of DIN 34CrNiMo6. Table 1 shows the identified constants Y0, CX and XSat
obtained for the selected two strain-controlled tests.
Figures 7(a) and 7(b) compare, respectively, the stable experimental loops (half-life cycles) of
the tests ∆ε/2=2% and ∆ε/2=0.6% with the stable numerical hysteresis loops generated using
the D200 and D060 models described previously. As can be observed, the numerical circuits
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simulated with the two models are different. Not surprisingly, the D200 model gives better
results for ∆ε/2=2%; while the D060 model simulates more accurately the loop shape for
∆ε/2=0.6%. Such fact suggests that the former model is more adequate for higher strain
amplitudes, while the latter is more appropriate for lower strain amplitudes. It also shows the
interest of developing two independent numerical models.
1000
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(a)

(b)

Figure 6. (a) Total strain versus fatigue life relation obtained from the low-cycle fatigue tests; (b) True stress results
of DIN 34CrNiMo6 and corresponding fitted model, for ∆ε/2=2%.

The fatigue master curve obtained using the two numerical models and the strain-life relation
defined from the strain-controlled tests of ∆ε/=2% and ∆ε/2= 0.6% is presented in Figure 8. The
N060 model was used in the simulations of strain amplitudes lower than 1.2% (i.e. lower than
two times the strain amplitude of the experimental test used to develop the model); and the
N200 model was used for higher strain amplitudes. Overall, the numerical calculations of the
total strain energy density, defined as the sum of both the plastic and positive elastic
components, agree very well with the experimental observations, either for higher or lower
strain amplitudes [11]. With respect to the fitted functions, the same conclusions can be drawn;
clearly, the differences are not significant, which shows the soundness of the proposed
approach. The constants of Eq. (1) are summarised in Figure 8.

(a)
(b)
Figure 7. Comparison between the experimental and numerical stable hysteresis loops obtained using the elasticplastic finite-element models for strain amplitudes: (a) ∆ε/2=2%; (b) ∆ε/2=0.6%.
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Table 1. Constants of the numerical elastic-plastic models developed from the two strain-controlled tests.
Total strain-amplitude, ∆ε/2 (%)

Y0 (MPa)

N200
N060

2.003
0.607

514.47
426.72

Total strain energy range per cycle, ∆WT (MJ/m3)

Model reference

Lemaître-Chaboche law: CX
133.16
619.35

Xsat (MPa)
377.29
303.76

100
Experimental [11]
Fitted (Exp.) [11]
N060
N200
Fitted

σ

10

∆We+

ε
1

Eq. (1):

∆WP

κt = 2165.37 MJ/m3
αt = -0.6854
∆W0t = 0.7049 MJ/m3
0.1

1.0E+02
102

1.0E+03
103

1.0E+04
104

1.0E+05
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1.0E+06
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Figure 8. Fatigue master curves obtained from the experimental tests and from the mixed numerical-experimental
approach proposed in the paper for the DIN 34CrNiMo6 high-strength steel.

5.2 Fatigue life prediction
The assessment of fatigue life, as referred to above, was performed using the methodology
described in Figure 1. The first step (Figure 1(a)) encompasses the reduction of the multiaxial
bending-torsion state acting at the notch root to an equivalent uniaxial stress state, which is
done here by computing the von Mises stress range at the theoretical initiation site using the
linear-elastic finite-element models developed for the various loading scenarios. In this
geometry, as demonstrated in reference [10], the crack initiation site corresponds to the node
with maximum value of first principal stress. Figure 9(a) displays the variation of von Mises
stress range (∆σvM) at the initiation site, over a straight line emanating from the notch root (d),
for a case of single bending. Not surprisingly, the maximum elastic stress appears at the notch
root, and then decreases progressively to an asymptotical value.
The second step (Figure 1(b)) is devoted to the calculation of an effective stress over a critical
distance (DLM) ahead of the notch, which is carried out via the Line Method (DLM=2a0) of the
Theory of Critical Distances. The value of a0 was evaluated from the El-Haddad parameter (a0),
defined by the formula:
1 Δ
Δ

(6)

where ∆Kth is the range of the threshold value of the stress intensity factor, and ∆σ0 is the
fatigue limit of the unnotched specimen. Such constants must be evaluated at the same stress
ratio of the notched component to be assessed. For R=0, a0 is equal to 129 µm. The effective
stress range of the example represented in Figure 10, considering the critical distance, is equal
to 928 MPa.
Next, the procedure consists of generating a representative hysteresis loop (Figure 1(c)) using
the effective stress range, in conjunction with the ESED concept [9]. Figure 9(b) presents three
stress-strain circuits obtained for identical nominal stress amplitudes (σa = 223.81 MPa), but
different B/T ratios. The approach, as is well-known, starts with the calculation of both the
maximum stress and the maximum strain (Point A). In a second stage, the stress range and the
strain range are computed with respect to an auxiliary coordinate system with origin at Point
A. This enables the definition of Point B. The amount of plastic strain, as can be concluded
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from the figure, clearly increases with the reduction of the B/T ratio or, in other words, due
to the increase of the shear stress level. Therefore, predictably, fatigue lives tend to be smaller
as the shear stress level increases.
Finally, the total strain energy density of the notched sample is calculated and inserted into

(a)

(b)

Figure 9. Evolution of the local von Mises equivalent stress range with the distance from the notch root for a case of
single bending; (b) Hysteresis loops obtained from the average stress using the ESED concept for three different B/T
ratios under the same nominal normal stress amplitude (σa = 223.81 MPa).

the fatigue master curve to estimate the fatigue life. Figure 10(a) compares the predicted
fatigue lives (Npa) with the experimental values (Ni). As can be seen, there is a very good
correlation, with 100% of the points within a factor of 2. Overall, as far as can be inferred,
predictions tend to be non-conservative for single bending and for higher B/T ratios, and slightly
conservative for single torsion and lower B/T ratios. Moreover, the analysis of fatigue lives
shows that predictions tend to be conservative for values lower than 20×103 cycles, and nonconservative for higher numbers of cycles. Figure 10(b) compares the prediction obtained from
the conventional fatigue master curve with those observed in the experiments. Overall, the
quality of predictions is identical, and the differences between the conventional and the
straightforward approach proposed here are residual.

(a)

(b)

Figure 10. Fatigue life predictions versus experimental fatigue lives obtained using the: (a) mixed numericalexperimental fatigue master curve; (b) conventional fatigue master curve.
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6. Conclusions
The paper proposed a straightforward approach, based on the total strain energy density
concept, able to predict the fatigue life in notched samples undergoing multiaxial loading
histories. The fatigue master curve, instead of being determined from a conventional set of
strain-controlled tests, is generated from only two tests. This approach allows a significant
reduction of the time associated with the determination of the material properties and, also,
a significant reduction in costs. Furthermore, the safety levels remain intact. The differences
in relation to the predictions carried out via a fatigue master curve obtained with the
conventional approach are residual. Therefore, in sum, the methodology proposed here is faster
and accurate; reduces the investment required to perform the fatigue life assessment; and
reduces the time frames associated with the product development. These features make it
ideal for industrial contexts.
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Abstract
The Day Ahead Congestion Forecast (DACF) arises as a common procedure for power ﬂow forecasts in the network. It is
performed on a daily basis (today-for-tomorrow), by all the European Transmission System Operators (TSOs). Currently the
System Operator creates 24 savecases for the DACF, based on the results from the daily market of the Iberian Electricity
Market (MIBEL), providing it to the ENTSO-E. This is essential in order to identify critical situations in the transmission
network. However, the necessity of knowing the procedure for the day after tomorrow (D+2) brings added value,
anticipating problems that may occur in the future, aﬀecting the power supply. Since the interconnection capacity strongly
depends on the energy generation proﬁle, creating the cases for the Day 2 Ahead Congestion Forecast (D2ACF) makes it
possible to calculate the interconnection capacity for the DACF with more accuracy. The developed methodology uses the
Rough Sets Theory to search databases for meaningful decision rules in order to acquire knowledge to classify the energy
generation proﬁle of the Ordinary Production Regime (PRO) for the day after tomorrow (D+2).
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Data Mining; Rough Sets Theory; Agreira; Rule Generation; Rule Generation
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Coal Generation Profile Forecast for the Day 2 Ahead
Congestion Forecast
CT16 – Mathematical Methods in Engineering
Introduction
Over the years, the increase of energy consumption in Portugal and its dependency from petroleum
derivatives, that are effecting the environment and whose prices are unstable and increasing, has
made it a necessity to invest in other forms of energy, namely, renewable energies. These changes
together with the liberalisation of the electricity market have brought major changes and new
challenges to the System Operator, whose objective is to ensure the continuity of the supply in
accordance with the required safety and quality.
In order to achieve this objective, many procedures have to be fulfilled. Each day, the System
Operator informs the Iberian Electricity Market – MIBEL about the interconnection capacity between
Portugal and Spain for the day ahead [1]. The System Operator uses a tool called Technical
Verification of Programming – VTP, which uses as input the current snapshots of the grid (24
savecases), the generation profile of the Ordinary Regime Production – PRO (based on the
information from the MIBEL), the unviability’s of the grid, the load forecast and the wind, solar and
small hydropower forecast. This tool allows them to create 24 savecases forecasting what will
happen on the day after (D+1). This is essential in order to identify critical situations and to
posteriorly make the necessary changes in order to maintain the security and proper functioning of
the grid.
The necessity of knowing the procedure for the day after tomorrow (D+2) brings added value,
anticipating problems that may occur in the future, affecting the safety, quality and reliability of
the electrical grid. Despite the available information regarding the inputs necessary for the day
after tomorrow, the MIBEL doesn’t provide an important input, the generation profile of the PRO for
the day (D+2). Consequently, this doesn’t allow the System Operator to forecast the 24 savecases
necessary for that day. The PRO is defined as the electricity generated from traditional nonrenewable sources and large hydroelectric power plants [2]. This excludes all the production of
electricity subject to special regulatory regime (including cogeneration, minigeneration and
microgeneration) and production of electricity from endogenous resources, whether renewable or
non-renewable. The PRO is grouped in two types of power plants, large hydroelectric and thermal.
Currently, the thermal consists on all the power plants powered by fossil fuels such as coal and
natural gas. On the other hand, the large hydroelectric is formed by the run-of-river hydropower
and the reservoir hydropower.
The MIBEL resulted from the cooperation between the Portuguese and Spanish Governments with
the aim of promoting the integration of both countries’ electrical systems [3]. As integration factors
of MIBEL, two divisions were created, responsible for the management of the organised markets:
i.
ii.

OMIE (Spanish division), responsible for the management of the day and intraday market;
OMIP (Portuguese division), responsible for the management of the derivative markets.

The OMIE manages the wholesale market. This division doesn’t have the economic information for
the day after tomorrow (D+2), for this reason the OMIP is used. The OMIP manages the future
market that has the objective of establishing long-term contracts for the purchase and sale of
electricity. In order to establish these contracts electricity indexes were conceived based on hour
marginal prices formed on the daily market of the Spot Market managed by OMIE, to the Spanish and
Portuguese zones [4]. For the Portuguese system the PTEL Base Index is adopted in order to know
the price expectation for the future market, making it an indispensable variable for the generation
profile forecast.
This paper is devoted to a classification technique used for the forecast of the generation profile of
power plants running on coal, using the Rough Set Theory. Due to the amount of different types of
power plants, this paper focuses its research only on the forecast of the energy production using
coal. The Rough Set Theory, proposed by Pawlak in 1982, is a technique used for knowledge
discovery in databases and experimental data sets. It is a new mathematical tool used to deal with
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data classification problems. Rough Set Theory deals with identifying structural relationships
between data found in a data table called information table. This information table is made up of
columns that represent attributes, rows that represent objects and each row represents a piece of
information about the corresponding object [5]. Rough Set Theory constitutes a framework for
inducing minimal decision rules that can be used to perform classification tasks. The main goal of
the analysis using this theory is to search large databases for meaningful decision rules and then
acquire knowledge [6]. An information table, can contain two types of attributes, designated as the
decision attribute and the condition attribute. With these attributes it is possible to determine
decision rules that specify the decisions (actions) that must be taken when specific conditions
(indicated by condition attributes) are satisfied [7].
The approach present in this paper aims to define the attributes necessary to form a robust
database capable of providing data to be analysed using the Rough Set Theory. This technique
allows the evaluation of the attributes and eliminates, if necessary, redundant attributes. The
developed methodology produces a classification for the average daily energy production, for the
coal power plants. Due to the range of energy production of these power plants, the classification is
done on a scale varying between 200 MW and 1800 MW, with an increment of 100 MW.

Rough Set Theory
The Rough Set Theory begins with an information table, used to represent the data that will be
used. The idea of rough set consists of the approximation of a set by a pair of sets, called lower and
upper approximation of this set. There are five regions (or sets) of interest: RX and RX, and POSR(X),
BNR(X) and NEGR(X) [5]. These sets are defined as shown below.
Let a set X  U, R be an equivalence relation and a knowledge base K = (U, R). Two subsets can be
associated:
i.
ii.

R-lower: RX =  {Y  U/R : Y X}
R-upper: RX =  {Y  U/R : Y X  0}

It means that the elements that belong to RX set can certainly be classified as elements of X; while
the elements that belong to RX set can possibly be classified as elements of X. In the same way,
POSR(X), BNR(X) and NEGR(X) are defined below:
iii.
iv.
v.

POSR(X) = RX  certainly member of X
NEGR(X) = U – RX  certainly non-member of X
BNR(X) = RX – RX  possibly member of X

Figure 1 - Definition of R-approximation sets and R-regions

Another important aspect of this theory are the concepts reduct and core. These concepts are
important in the knowledge of base reduction. A reduct is the minimal subset of attributes that
provide the same quality of classification as the set of all attributes. If the information table has
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more than one reduct, the intersection of all of them is called the core which is the collection of
the most relevant attributes in the table [5, 7, 8].

Application Example
As an application of the Rough Set Theory for the development of a set of rules capable of
predicting the energy production of coal power plants, for the day after tomorrow (D+2), we
consider a set of data as shown in Table 1. For the sake of clarity, we adopt a reduced number of
cases in this example, using only 20 objects, each representing one day. However, the procedures
are the same for the complete database. The database used in this paper is from the year 2014.
Table 1-Energy forecast database
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PTEL INDEX [€/MWh]
25.0
4.7
12.8
27.0
9.5
16.2
33.7
35.7
39.0
48.2
47.4
41.6
60.4
51.2
36.1
56.6
49.5
54.9
56.4
45.3

SMALL HYDRO [MWh]
313
307
321
340
346
353
325
290
141
113
101
93
62
52
47
42
32
67
51
247

WIND [MWh]
2921
2928
2723
2680
2042
1848
985
247
684
1440
1311
2200
411
336
1561
942
1426
2882
401
2690

CONSUMPTION [MWh]
5930
5539
6281
6468
6483
6124
6034
5642
4474
5539
4905
5637
5806
4569
4524
5790
5226
5771
4593
5633

COAL [MWh]
816
180
264
931
466
384
592
725
1264
1447
1381
1304
1750
1753
1023
1709
1558
1122
1236
1540

Table 1 contains the attributes chosen, represented by the set {PTEL INDEX, SMALL HYDRO, WIND,
CONSUMPTION} and the decision attribute, COAL. The PTEL INDEX attribute represents the baseload
price index for the Portuguese zone, which corresponds to the arithmetic mean of the hourly
marginal prices of the Portuguese system for the 24 (23 or 25) hours of the day [4]. SMALL HYDRO
and WIND represent the average daily energy production of the renewable energies, small
hydropower and wind energy. CONSUMPTION represents the average daily energy consumption. The
decision attribute COAL, represents the average daily energy production of the coal power plants.
These attributes were chosen based on the relevant and available data for the day after tomorrow.
The objects for this database were selected based on the COAL attribute. Each object chosen
represents a different class, in a total of 17 classes. The remaining 3 objects were included in order
to exemplify what occurs when one class has more than one object representing it.
One of the most important operations during the pre-processing phase is to perform the
discretization of the attribute values. In this step numerical values are converted into intervals.
After testing different discretization techniques, the ones that contributed to better results are
represented in two range attribute coding tables, Table 2 and Table 3.
Table 2-Discretization – Range code for PTEL INDEX attribute
PTEL INDEX [€/MWh]
0 ≤ Attribute < 4.95
4.95 ≤ Attribute < 14.95
14.95 ≤ Attribute < 24.95
24.95 ≤ Attribute < 34.95
34.95 ≤ Attribute < 44.95
44.95 ≤ Attribute < 54.95
54.95 ≤ Attribute < 64.95
64.95 ≤ Attribute < 74.95
74.95 ≤ Attribute < 84.95

0
10
20
30
40
50
60
70
80
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Table 3-Discretization – Range attribute code for SMALL HYDRO, WIND, COAL and CONSUMPTION
SMALL HYDRO, WIND, COAL [MWh]
0 ≤ Attribute < 49.95
0
49.95 ≤ Attribute < 149.95
100
149.5 ≤ Attribute < 249.95
200
249.5 ≤ Attribute < 349.95
300
349.5 ≤ Attribute < 449.95
400
649.5 ≤ Attribute < 749.95
700
849.5 ≤ Attribute < 949.95
900
949.95 ≤ Attribute < 1049.95
1000
1249.95 ≤ Attribute < 1349.95
1300
1349.95 ≤ Attribute < 1449.95
1400
1549.95 ≤ Attribute < 1649.95
1600
1749.95 ≤ Attribute < 1849.95
1800
1949.95 ≤ Attribute < 2049.95
2000
2149.95 ≤ Attribute < 2249.95
2200
2649.95 ≤ Attribute < 2749.95
2700
2849.95 ≤ Attribute < 2949.95
2900

CONSUMPTION [MWh]
4449.95 ≤ Attribute < 4549.95
4549.95 ≤ Attribute < 4649.95
4649.95 ≤ Attribute < 4749.95
4749.95 ≤ Attribute < 4849.95
4849.95 ≤ Attribute < 4949.95
5149.95 ≤ Attribute < 5249.95
5449.95 ≤ Attribute < 5549.95
5549.95 ≤ Attribute < 5649.95
5749.95 ≤ Attribute < 5849.95
5849.95 ≤ Attribute < 5949.95
5949.95 ≤ Attribute < 6049.95
6049.95 ≤ Attribute < 6149.95
6149.95 ≤ Attribute < 6249.95
6249.95 ≤ Attribute < 6349.95
6349.95 ≤ Attribute < 6449.95
6449.95 ≤ Attribute < 6549.95

4500
4600
4700
4800
4900
5200
5500
5600
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500

Using these redefinitions for each example of Table 1, Table 4 arises rewritten using the coding
systems described above.
Table 4-Energy forecast database with range values
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PTEL INDEX [€/MWh]
30
0
10
30
10
20
30
40
40
50
50
40
60
50
40
60
50
50
60
50

SMALL HYDRO [MWh]
300
300
300
300
300
400
300
300
100
100
100
100
100
100
0
0
0
100
100
200

WIND [MWh]
2900
2900
2700
2700
2000
1800
1000
200
700
1400
1300
2200
400
300
1600
900
1400
2900
400
2700

CONSUMPTION [MWh]
5900
5500
6300
6500
6500
6100
6000
5600
4500
5500
4900
5600
5800
4600
4500
5800
5200
5800
4600
5600

COAL [MWh]
800
200
300
900
500
400
600
700
1300
1400
1400
1300
1800
1800
1000
1700
1600
1100
1200
1500

After this step, it is necessary to verify if any attribute can be eliminated by repetition. Analyzing
Table 4, it can be verified that the attributes are different for all examples, which doesn’t permit
any attribute elimination [5].
Using the ROSE2 software and the information present in Table 4 we can define the reduct and the
core. This software was developed by the Laboratory of Intelligent Decision Support Systems to
implement the Rough Set Theory [9, 10]. In order to minimize the computational complexity while
maintaining the same quality of classification, ROSE2 calculates the following reducts {PTEL INDEX,
SMALL HYDRO, CONSUMPTION} and {WIND, CONSUMPTION}. The intersection of these two reducts
gives us the core which is the attribute {CONSUMPTION}. The core is the subset of attributes whose
removal affects the classification power of attributes. Core can be an empty set. This would mean
that the software couldn’t find which attributes are more or less important and all attributes would
have to be considered [11].
The reduct chosen was the {PTEL INDEX, SMALL HYDRO, CONSUMPTION}, due to the importance of
the effect of the attribute PTEL INDEX in the energy production. Table 5 shows the reduct of the
database used.
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Table 5-Reduct of the energy forecast database
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PTEL INDEX [€/MWh]
30
0
10
30
10
20
30
40
40
50
50
40
60
50
40
60
50
50
60
50

SMALL HYDRO [MWh]
300
300
300
300
300
400
300
300
100
100
100
100
100
100
0
0
0
100
100
200

CONSUMPTION [MWh]
5900
5500
6300
6500
6500
6100
6000
5600
4500
5500
4900
5600
5800
4600
4500
5800
5200
5800
4600
5600

COAL [MWh]
800
200
300
900
500
400
600
700
1300
1400
1400
1300
1800
1800
1000
1700
1600
1100
1200
1500

The information table present in Table 5 gives us the possibility to initiate the learning process,
using ROSE2 software. The information table was entered into an input file that was computed using
the MODLEM algorithm, expressing the knowledge existent in the form of decision rules. The rules
generated by this algorithm use a syntax of conditions in the following form: attribute ≤ value or
attribute ≥ value. A decision rule is an assertion of the form IF – THEN. The IF side is known as the
antecedent (or premise) and the THEN side is the consequent. The antecedent consists of one or
more conditional attributes, and the consequent is a single decision attribute. With the database
used, 18 rules were generated. There were two rules generated for the class of 1800 and one rule
for each of the other classes. The rules generated are all exact, meaning that each rule only has
one decision attribute. Rule 1 and 13 are presented as an example:
rule 1. (PTEL INDEX < 5) => (COAL = 200); [1, 1, 100.00%, 100.00%]
rule 13. (PTEL INDEX >= 45) & (SMALL HYDRO >= 50) & (CONSUMPTION in [4750, 5550]) => (COAL =
1400); [2, 2, 100.00%, 100.00%]
Rule 1 can be interpreted as following:


If the attribute PTEL INDEX is under the value of 5 (antecedent), the average daily energy
production of the coal power plants will be of 200 MWh (consequent or decision).

The following 4 parameters between brackets describe the absolute cover, absolute support,
relative support and the level of discrimination or confidence.
Rule 13 can be interpreted as following:


If the attributes PTEL INDEX is greater than or equal to 45 and SMALL HYDRO is greater than
or equal to 50 and CONSUMPTION is between 4750 and 5550 (antecedents), the average
daily energy production of the coal power plants will be of 1400 MWh (consequent or
decision).

The descriptive parameters can be interpreted as following. The absolute cover is the number of
learning examples that match the condition part of the rule (antecedents). In rule 13 there are two,
object 10 and 11. The absolute support is the number of learning examples that match both the
condition and the decision parts of the rule. This value is equal to the number of absolute cover,
which indicates that the data is consistent. The relative support is the absolute cover divided by the
number of examples in the decision class indicated in the decision part of the rule. The level of
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discrimination of 100% indicates that the rule was induced from consistent data. It is calculated by
dividing the absolute support by the absolute cover.

Conclusions
The generation profile forecast of the PRO for the day after tomorrow is a recent and complex
topic. The technique presented in this paper allows the development of a database of rules based
on the information collected from the past years, the knowledge discovery provided by the Rough
Set Theory and the ROSE2 software. Given these rules and the information already forecasted for
the day after tomorrow, we intend to be capable of classifying each day after tomorrow with the
correct average daily energy production of the coal power plants and of the remaining PRO power
plants.
The study presents a systematic approach to transform the information present in large databases in
a reduced and useful set of rules. Using the database from 2014, we were capable of generating 114
rules. Applying these rules to the year 2015, the coal generation profile was forecasted for the 365
days, with an error rate of 21.2%. The application of this theory revealed its importance in this field
of study, allowing the creation of a method capable of forecasting the coal generation profile for
the day after tomorrow.
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Abstract
Subjects of engineering courses are structured to achieve a particular purpose. Each subject is in charge of teaching a set of
techniques in theoretical and practical terms. Each of these techniques is presented and then applied to problems shown in
the classroom. This study concerns a bridge model using 3D printer to approximate real world teaching and learning
techniques. A bridge design was requested for DERSA that preferably had more than one constructive method, so a bridge
design was given that is currently in execution and is part of the Rodoanel Mário Covas works, in São Paulo city, north part.
The bridge is an access from the Rodoanel northern stretch to the interior direction of the state in Presidente Dutra Highway.
The received design was in digital ﬁles of CAD softwares with two-dimensional drawings that were transformed into threedimensional drawings of all bridge parts. The three-dimensional ﬁles were printed on 1:100 scale in 3D printer, resulting in a
bridge with 2.51m long and a 9.10cm wide board. The printed pieces were joined with epoxi-type glue forming ﬁve boards
and one of the bridge supports. The other pieces such as abutments and pillars, were printed in full. In this way, the
reduced-scale model is easy to assembly and transport allowing to revolutionize the Bridges subject teaching.
Resumo
As disciplinas dos cursos de engenharia são estruturadas para atingir um determinado propósito. Cada disciplina encarregase de ensinar um conjunto de técnicas em termos teóricos e práticos. Cada uma destas técnicas é apresentada e, então,
aplicada a problemas mostrados em sala de aula. Neste estudo, realizou-se a impressão de um modelo em escala reduzida
de uma ponte em impressora 3D para aproximar as técnicas de ensino e aprendizagem ao mundo real. Solicitou-se à DERSA
o projeto de uma ponte que, preferencialmente, possuísse mais de um método construtivo e, assim, foi cedido um projeto
que está atualmente em execução e faz parte das obras do Rodoanel Mário Covas, da cidade de São Paulo, trecho Norte. A
ponte é um acesso do trecho norte do Rodoanel para a Rodovia Presidente Dutra, sentido interior do estado. O projeto
recebido estava em arquivos digitais de softwares CAD com desenhos bidimensionais que foram transformados em
desenhos tridimensionais de todas as partes da ponte. Os arquivos tridimensionais foram impressos em uma impressora 3D
em escala 1:100, resultando em uma ponte de 2,51m de comprimento e o tabuleiro com 9,10cm de largura. As peças
impressas foram unidas com cola do tipo epóxi formando os cinco tabuleiros e um dos apoios da ponte. As demais peças,
como encontros e pilares, foram impressas integralmente. Desta forma, o modelo em escala reduzida é de fácil montagem e
transporte, permitindo revolucionar o ensino da disciplina Pontes.
Keywords
Bridge; Digital Model; 3D printing; Teaching Engineering; Teaching Engineering
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FABRICAÇÃO DIGITAL DE UMA PONTE EM
MATERIAL POLIMÉRICO: Uma proposta
metodológica no ensino da Engenharia Civil
1. Introdução
O presente estudo produziu um modelo físico tridimensional, em escala reduzida, de uma
ponte, construída com métodos de balanços sucessivos, pré-moldagens e estruturas de
cimbramento com moldagem in loco, em impressora 3D, demonstrando uma nova ferramenta
de ensino da Engenharia.
A fabricação em impressoras 3D de maquetes digitais vem ganhando mais espaço, não só no
mercado como também nas instituições de ensino. A impressão 3D pode facilitar a didática
em todos os níveis da educação, desde o ensino fundamental até a pós-graduação.
Assim sendo, pode-se utilizar os projetos impressos em 3D para colocar em prática as ideias
dos alunos, facilitando a maneira do professor ensinar e também aumentando o interesse do
aluno pela disciplina.
A impressão de uma ponte 3D, em escala reduzida, permite a análise e a compreensão da
dinâmica estrutural do projeto pelos alunos do curso de Engenharia Civil. O modelo 3D, do
trabalho em questão, tornará a disciplina Pontes e Grandes Estruturas mais compreensível e o
aprendizado muito mais agradável.
A utilização de um modelo físico real, de mesma proporção e características do projeto
original, aproxima o aluno de graduação à realidade. As aulas podem ter uma didática mais
dinâmica para a demonstração dos métodos de engenharia e para o entendimento do ensino,
reduzindo as relações entre o ambiente estudantil e o ambiente de trabalho do Engenheiro
Civil.

Objetivo
O objetivo deste estudo é a impressão tridimensional de uma ponte, em escala reduzida, com
a utilização de uma impressora 3D, para que seja usada como contribuição ao ensino da
engenharia na disciplina de Pontes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Avaliar o modelo físico 3D de uma ponte como uma ferramenta de ensino e aprendizagem que
possibilite reduzir a defasagem (gap) existente entre a evolução do conhecimento e a
evolução dos recursos utilizados na educação

Referencial Teórico
A Produção Enxuta (Lean Manufacturing) é uma tentativa de resgatar a qualidade dos
processos e dos produtos, a partir da valorização das questões pertinentes aos clientes e ao
mercado (BELHOT, 1997). Nesta perspectiva, Valente (1996, apud BELHOT, 1997) cita que as
escolas de engenharia deveriam preparar o estudante para esse meio, passar a adotar o
mesmo paradigma e aumentar as relações com o ambiente industrial.
Esse estudo inclui a produção de uma maquete 3D em uma impressora digital para
entendimento do método construtivo, das ligações entre elementos estruturais e do tipo de
fundação.
Sempre houve consenso quanto à necessidade da adaptação dos sistemas educacionais ao
momento em que a sociedade se apresenta em relação às mudanças socioeconômicas
mundiais. Essa adaptação do modelo educacional vigente é justificada por características que
são incorporadas à sociedade e ao mercado de trabalho. Como as instituições de ensino
superior tornam-se o meio formal de prover à sociedade uma mão de obra especializada e
capaz de satisfazê-la, essas adaptações tornam-se fundamentais para o progresso contínuo do
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (MARCHETI, 2001).
Ainda segundo Marcheti (2001), o processo de aprendizagem é natural, todas as pessoas
aprendem todo o tempo no cotidiano. Quanto mais natural e confortável for a sensação de
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aquisição de conhecimento, maior será a possibilidade de sucesso no quesito criação de
profissionais competentes, nas técnicas de ensino dos meios acadêmicos.
A ponte em questão irá reduzir a distância existente entre as metodologias dos cursos e os
interesses da nova geração, visto que ela trará uma nova forma de demonstrar o projeto de
engenharia, através da visão do modelo físico em escala reduzida, da estrutura e de uma
série de seções transversais, facilitando o entendimento da disciplina.
Segundo Paulo Blikstein (FÁVERO, 2013a), a fabricação digital, por permitir que os alunos
desenvolvam projetos complexos com conhecimento técnico limitado, aumenta o potencial de
aprendizado dos mesmos, com isso, os conteúdos lecionados podem ser muito mais complexos
e específicos.
Belhot (1997) cita em sua tese de livre docência que, nos últimos trinta anos, a humanidade
acumulou mais conhecimento que em toda a sua história. O conhecimento cresce a uma taxa
exponencial, enquanto os modelos educacionais crescem em uma escala linear, criando um
problema para absorver tanto conhecimento, como indicado no gráfico 1.
Gráfico 1: Defasagem entre a Evolução do Conhecimento e dos Recursos Utilizados na Educação

Fonte: BELHOT, 1997

Ainda segundo Belhot (1997), a partir dessa constatação algumas transformações são
esperadas no campo de ensino da engenharia. O que pode ser feito para corrigir essa
situação? Como resgatar a qualidade da educação? Assim como a produção em massa caminha
para a produção enxuta, a educação também caminha para um novo modelo, que apesar de
não ter recebido ainda um nome consensual, já conta com os pilares das mudanças.
A figura 1 foi cedida pela Pier Luigi Nervi Project Association, entidade criada para angariar
fundos para a preservação das obras do renomado engenheiro-arquiteto italiano Pier Luigi
Nervi (1891–1979), e mostram os projetos impressos em impressora 3D.

Figura 1: Maquete de centro de convenções. Fonte: Pier Luigi Nervi Project Association (1891-1979)
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BAGLIONI at all., (2010) sugere que, se o design foi inicialmente, a principal ferramenta de
projeto, então é correto afirmar que a necessidade de ver e manipular sólidos no mundo
tridimensional sempre existiu, pois, a percepção humana das formas exige um controle direto
no espaço para ser convincente. O uso de modelos tridimensionais, tanto como ferramenta de
projeto quanto como ferramenta eficaz para entender o espaço e a tridimensionalidade da
arquitetura, se mostra como uma ferramenta particularmente eficaz. Seguindo este conceito
a tridimensionalidade deve ser feita de todas as peculiaridades do projeto incial, para uma
maior consistência física de suas dimensões.
INVERNIZZI, S, at all., 2010, construiu um modelo físico de uma ponte de alvenaria em arco
para avaliar o comportamento da estrutura em relação à erosão causada pelo rio e outros
modelos físicos tem sido constrídos com intuito de avaliaçõa da estrutura, e da estabilidade
de obras de arte, porém este modelo foi construído para que, nun futuro próximo, com a
pupularização das impressoras 3D este tipo modelo possam ser ser impressos em quantidade
para fins didátidos.

Construção do modelo da ponte em escala reduzida
Inicialmente, construiu-se, a partir de um software do tipo CAD, um projeto de uma seção
transversal de uma ponte genérica, baseado em um projeto impresso de Seção transversal
mostrado na figura 2. Após, gerou-se uma figura sólida da seção transversal, no próprio
software CAD, seguindo as instruções do orientador desta pesquisa. Essa figura em 3D (três
dimensões espaciais) representa uma aduela da ponte.

Figura 2 – Seção transversal de ponte em estrado celular. Fonte: Acervo pessoal do orientador

Foi realizada a transferência de dados de um projeto de uma ponte, em software CAD, para
um formato compatível com o sistema da impressora 3D. Após gerada a figura sólida, iniciouse o processo de impressão na impressora 3D. Os arquivos do software tipo CAD foram
exportados para o formato .stl, que é o formato de arquivo digital lido pelo sistema das
impressoras 3D, o qual é denominado litografia. O sistema da impressora faz o cálculo da
quantidade de material e tempo necessários para a impressão do objeto.
A primeira aduela de teste impressa serviria para testar a maleabilidade do material
polimérico (ABS-acrylonitrile butadiene styrene) do objeto impresso, sua resistência, a
qualidade da impressão, os detalhes estéticos e o acabamento da peça. A quantidade de
polímeros para a impressão em 3D da primeira aduela da ponte foi calculada em 68,7 gramas
e o tempo necessário em torno de cinco horas e cinquenta e um minutos.
A impressora utilizada na aduela de teste é da marca Cubex e situa-se no laboratório da FAU
Mackenzie (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie), portanto, houve a necessidade
de autorização do coordenador da FAU para a utilização do laboratório de prototipagem.
O processo de impressão da aduela de teste da ponte foi bem-sucedido e a réplica em 3D,
como mostra a figura 3, foi impressa em escala reduzida 1:100 e ficou pronta no horário
programado pela impressora.
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Figura 3 – Fotografia do modelo impresso em 3D da aduela teste da ponte em vista frontal. Fonte: O autor.

A aduela teste impressa possui as dimensões de 11cm de largura, 3,58cm de altura e 10cm de
comprimento. O polímero utilizado para a impressão mostrou-se capaz de produzir uma peça
fidedigna com as dimensões do projeto, ou seja, a tecnologia 3D pode produzir peças com
dimensões equivalentes ao projeto e com alta precisão.
Durante o processo de impressão do objeto, optou-se que o mesmo permanecesse
internamente oco, para a economia de tempo de impressão e de material, observando que o
enfoque do estudo não é testar a resistência das peças, mas sim demonstrar os processos
construtivos de uma ponte, mostrados no modelo físico.

Obtenção do projeto da ponte
Inicialmente, realizou-se o contato entre a Universidader Presbiteriana Mackenzie e a
empresa DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A, que controla e administra as rodovias do
estado de São Paulo, para a aquisição de um projeto de uma ponte que, preferencialmente,
possuísse mais de um método construtivo, para que este projeto pudesse ser representado na
impressão do modelo da ponte.
Posteriormente, organizou-se uma reunião na DERSA com a presença do engenheiro Rafael
Prado Norcia, coordenador de projetos de engenharia, do autor e do orientador da presente
pesquisa, onde foram apresentadas todas as fases executivas da obra de uma ponte contida
no rodoanel, cujo projeto poderia ser fornecido e seus processos e métodos construtivos
existentes no referido projeto.
A assessoria jurídica da DERSA orientou sobre a necessidade da assinatura de um termo de
compromisso, referente ao sigilo do projeto cedido e à utilização dos dados apenas para fins
de desenvolvimento científico e tecnológico. Com isso, lavrou-se um termo de compromisso,
o qual foi assinado pelo autor do trabalho. Na ocasião foi recebido um CD contendo 21
arquivos, com extensão .dwg, do projeto de uma ponte que faz parte das obras do rodoanel
da cidade de São Paulo, mais especificamente no trecho norte, tratando-se de uma ponte que
permite o acesso dos veículos à rodovia Presidente Dutra.

Descrição da ponte
O projeto fornecido é de uma ponte cuja obra atualmente encontra-se em fase de construção
e é parte do rodoanel trecho norte, constituindo um acesso à rodovia Presidente Dutra.
A ponte está posicionada no trajeto norte-sul e a saída dos veículos será na direção sudeste,
ou seja, trata-se de uma ponte em curva que completa uma alça de acesso. São duas curvas
sucessivas em sentidos contrários, a primeira é uma curva à direita onde o veículo sai do
Rodoanel seguida por uma curva à esquerda para acesso à rodovia Presidente Dutra.
Nessa ponte encontram-se três métodos diferentes na execução de pontes, são eles: vigas
pré-moldadas e içadas, moldagem de tabuleiro celular in loco e aduelas pré-moldadas e
protendidas em balanços sucessivos.
A ponte é composta por dois encontros, cinco tabuleiros, cinco pilares, e 251,23m de
comprimento. O primeiro tabuleiro, denominado tabuleiro 12, é composto por quatro vigas
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em perfil I, pré-moldadas com 40,23m de comprimento. Inicia no encontro E01 com 2,60% de
inclinação lateral à direita e termina com 0,77% de inclinação para o mesmo lado. O tabuleiro
13, com 41,00m de comprimento, possui seção típica caixão com altura constante de 2,50m.
Para a construção foi utilizada a técnica de concretagem in loco com a fôrma apoiada sobre
cimbramento, inicia com 0,77% de inclinação para a direita e termina com 3,18% de
inclinação para a esquerda, pela mudança de direção da curva que ocorre neste tabuleiro. O
tabuleiro 14, com 45,00m de comprimento, possui seção típica caixão com altura variável de
forma crescente de 2,50m a 5,00m. Para sua construção foi utilizada a técnica de
concretagem in loco, com a fôrma apoiada sobre cimbramento com contrapeso interno. Inicia
com 3,18% de inclinação para a esquerda e termina com 4,00% para o mesmo lado, essa
inclinação é constante a partir deste tabuleiro, dado que é onde inicia a curva à esquerda
com raio de 153,50m. O tabuleiro 15, com 80,00m de comprimento possui seção típica caixão
com altura de 5,00m em sua extremidade inicial, variando de forma decrescente até o centro
onde possui altura de 2,50m, a partir desse ponto varia de forma crescente até novamente a
5,00m de altura em sua extremidade final. Para sua construção foi utilizada a técnica de
aduelas moldadas in loco, por fôrmas que são movimentadas e montadas com a utilização de
treliça metálica e, posteriormente, sendo protendidas em balanço sucessivo da extremidade
para o centro. Esta técnica foi utilizada pelo fato desse tabuleiro passar por sobre a rodovia
Presidente Dutra, fato que impossibilitou a construção de cimbramentos por sobre a rodovia.
A execução das aduelas em balanços sucessivos da extremidade para o centro foi viabilizada
pela prévia execução de contrapesos internos aos caixões dos tabuleiros 14 e 16 (anterior e
posterior). Essa é uma técnica incomum para construções em balanços sucessivos, porém foi
empregada para aumento da velocidade da execução da obra e consequente ganho de tempo
para a entrega da mesma. A maneira mais comumente utilizada seria protender as aduelas
simetricamente para ambos os lados de cada pilar que se apoia esse tabuleiro 15. Desta
forma, este método seria empregado também nos tabuleiros 14 e 16 completando os
balanços, fato que demandaria mais tempo para a execução. O tabuleiro 15 foi construído
com inclinação constante à esquerda de 4,00%, desenvolvendo curva à esquerda com raio de
153,50m. O tabuleiro 16, com 45,00m de comprimento, possui seção típica caixão com altura
variável de forma decrescente de 5,00m a 2,50m. Para sua construção foi utilizada a técnica
de concretagem in loco, com a fôrma apoiada sobre cimbramento com contrapeso interno,
também possui inclinação constante à esquerda de 4,00% desenvolvendo curva à esquerda
com raio de 153,50m, apoiando no encontro E02. Para apoiar os tabuleiros 12 e 13 foram
construídos dois pilares que são o prolongamento do fuste de dois tubulões com diâmetro de
1,40m. Sobre os pilares construiu-se uma travessa de concreto para a transferência do
carregamento dos tabuleiros para os pilares citados. O conjunto formado pela travessa citada
e os dois pilares foi chamado de Apoio 12. Entre os tabuleiros 13 e 14 foi construído um pilar
denominado P13, de seção retangular vazada, com dimensões de 2,00m x 5,50m, cujo
espessura da parede é de 0,25m, sendo construído sobre um bloco de coroamento que une
dois tubulões. Para apoiar os tabuleiros 14 e 15 foi também construído um pilar denominado
P14, de seção retangular vazada, com dimensões de 1,50m x 5,50m, cujo espessura da parede
é de 0,25m, sendo construído sobre um bloco de coroamento que une um conjunto de seis
tubulões. E, para o apoio dos tabuleiros 15 e 16 foi construído um pilar P15 similar ao
anterior, de seção retangular vazada, com dimensões de 1,50m x 5,50m, cujo espessura da
parede é de 0,25m, sendo construído sobre um bloco de coroamento que une um conjunto de
seis tubulões.

Geração do modelo tridimensional
Foi cedido pela DERSA o projeto de uma ponte que pertence ao rodoanel, trecho norte do
rodoanel da cidade de São Paulo, e que está atualmente em execução, fica posicionada no
trajeto norte-sul, permite o acesso dos veículos que trafegam no rodoanel à rodovia
Presidente Dutra sentido interior.
O projeto adquirido pela DERSA já era digitalizado em formato .dwg, então, optou-se por
continuar utilizando um software do tipo CAD para gerar o sólido tridimensional da ponte.
Inicialmente escolheu-se a curva do tabuleiro 15 que estava no arquivo que continha a planta
da superestrutura do tabuleiro e a locação das seções 22 a 40, por se tratar de uma estrutura
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em curva, inclinação e superelevação que seria, possivelmente, a etapa de maior dificuldade,
contudo, no decorrer do estudo, a etapa de maior dificuldade foi a do tabuleiro 13.
O arquivo da planta do tabuleiro 15 fornecia a tabela do projeto com as especificações de
formato, dimensões e inclinações das vinte seções desse tabuleiro e oito seções já
desenhadas no projeto, com isso, foram desenhadas as doze seções restantes.
Com todos os vinte desenhos das seções já finalizados, iniciando pelo desenho da seção 22,
foi removida a hachura e deixado somente o contorno. Os polígonos do contorno da seção
foram transformados em regiões no software AutoCAD e estas posicionadas com a devida
inclinação da curva, que nesse trecho é constante de 4,00%, e foi criado, então, um ponto de
referência para o alinhamento das regiões na devida inclinação da curva. Tendo todas as
seções já alinhadas e posicionadas foram transformadas em um sólido. Inicialmente, se fez o
sólido interno que é onde o tabuleiro é vazado e, posteriormente, fez-se o sólido da parte
externa do tabuleiro, com isso, fez-se a subtração dos dois sólidos, removendo a parte interna
do tabuleiro e deixando o mesmo vazado. Com o tabuleiro finalizado, idêntico a realidade, foi
seccionado em dezenove aduelas iguais às aduelas físicas. Ajustou-se a escala para que as
aduelas a serem impressas coubessem na impressora 3D e foram exportadas em dezenove
arquivos separadamente na extensão .stl para que fossem entregues ao laboratório para a
impressão. Deste modo, finalizou-se o tabuleiro 15 que é executado por aduelas em balanços
sucessivos.
Os projetos dos tabuleiros 13, 14 e 16, que também possuem seção caixão, porém, serão
executados por concretagem in loco, foram transformados em sólidos digitais pelo mesmo
processo utilizado no tabuleiro 15. Os tabuleiros foram subdivididos em quatro partes que
resultaram em frações de 10,25m a 11,25m para que o sólido impresso permanecesse pouco
maior que 10 cm de altura para facilitar a impressão 3D.
O tabuleiro 13 mostrou ser o de maior dificuldade em comparação aos demais, por conta da
variação da inclinação das seções transversais, já que resultou em um sólido digital retorcido,
com inclinações transversais que variam ao longo do seu eixo longitudinal. As regiões criadas
a partir das seções transversais inclinadas foram interligadas de maneira constantemente
variada, criando um sólido digital com variação de inclinação transversal ao longo do eixo
longitudinal, construindo, desta forma, a mudança de direção da curva do veículo que ocorre
nesse tabuleiro.
A criação do sólido digital do tabuleiro 12 foi realizada em menor tempo que os demais
tabuleiros. Esse tabuleiro é composto por quatro vigas I, cujas seções das vigas já estavam
desenhadas no projeto. Os polígonos do contorno dessas seções foram unidos ao contorno da
laje e transformados em regiões no software, que interligadas geraram o sólido digital
correspondente à seção transversal do tabuleiro 12. O tabuleiro foi subdividido em quatro
partes que resultaram em frações de 10,06m para facilitar o processo da impressão 3D.
Os projetos das demais partes da ponte foram transformados em sólidos digitais pelo mesmo
processo utilizado nos tabuleiros. As demais partes são: Pilares P13, P14 e P15 e seus
respectivos blocos de fundação, apoio 12, composto por dois tubulões prolongados por uma
travessa central, e pelos encontros E01 e E02.

Transição dos arquivos digitais de software tipo cad para arquivos de
impressoras 3D
Todos os sólidos digitais gerados no software do tipo CAD foram salvos na extensão .dwg, que
é a padrão de desenhos desse tipo de software. Esses arquivos foram exportados
separadamente na extensão .stl, que é a extensão padrão lida pelo software das impressoras
3D.

Impressão do modelo tridimensional
O modelo impresso reproduz as técnicas construtivas da ponte e a sua impressão foi dividida
para que pudesse manter a fidelidade com o projeto real. No tabuleiro 15, as aduelas foram
impressas uma a uma, para que no processo de colagem fosse possível distinguir a junção das
mesmas. Nas partes constituídas de vigas pré-moldadas, tabuleiro 12, e no estrado celular,
tabuleiros 13, 14 e 16, a impressão foi dividida de acordo com as medidas compatíveis com o
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espaço de impressão da impressora, e de acordo com as recomendações dos técnicos de
laboratório, pela experiência de trabalho com a impressão 3D.
Para que não houvessem problemas na impressão das peças, foi sugerido que elas não
ultrapassem dez centímetros de altura, assim, a impressora poderia trabalhar com mais
eficiência e sem correr riscos de danos ou falhas na peça durante o processo de impressão.
A escolha do material da impressão da ponte foi realizada a partir da impressão da aduela
teste, em que foi utilizado o polímero ABS, que possui alta temperatura de impressão e
demanda ambiente controlado para que o acabamento final da peça impressa seja uniforme.
Para a impressão do modelo foi escolhido o polímero PLA, por possuir temperatura de
impressão mais baixa e melhor acabamento final.
A marca da Impressora utilizada é Felix Printer e está localizada no laboratório de
prototipagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie.

Resultados e discussão
Este estudo conduziu a construção de uma ponte em escala 1:100, em polímero PLA, com a
utilização de uma impressora 3D.
A ponte foi impressa seguindo a mesma sequência construtiva da ponte em construção no
rodoanel de São Paulo. As figuras a seguir mostram algumas peças do modelo ponte impresso.
As figura a seguir mostram fotografias de partes do modelo impresso na impressora 3D, em
polímero PLA, na cor concret grey.

Figura 4 – Fotografia encontro 01. Fonte: O autor.

Figura 6 – Fotografia do tabuleiro 12,
constrído por vigas pré moldadas.
Fonte: O autor

Figura 5 – Fotografia do pilar 12. Fonte: O autor.

Figura 7 – Fotografia do pilar 15, contruído
por balanços sucessivos. Fonte: O autor

A figura 8 mostra uma fotografia domodelo impresso em escala 1:100, montado de forma
completa sobre uma mesa. A ponte completa possui 2,53m de compriento.
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Figura 8 – Fotografia em perspectiva da ponte impressa e montada. Fonte: O autor.

O modelo fabricado mostrou-se uma excelente ferramenta didática por tratar-se de um
material resistente e leve, tornando o modelo de fácil manuseio. A cor do polímero escolhida
foi concret gray intencionalmente, já que, apesar do objetivo não ser construir uma maquete
e sim um modelo com dimensões em perfeita escala, a cor cinza concreto propiciou o
excelente efeito visual.
Este estudo foi apresentado, durante uma jornada científica na Universidade Mackenzie, onde
os alunos de do curso de engenharia civil puderam manipular o modelo tridimensional e suas
partes com seus diferentes métodos construtivos. Ao final da apresentação houve unânime
aprovação dos alunos e da banca avaliadora deste modelo como ferramenta de ensinoaprendizado das técnicas de engenharia.
Houve oportunidade de apresentação desta pesquisa na semana de engenharia da FESP –
Faculdade de Engenharia de São Paulo, com a presença alunos e professores do curso de
engenharia civil da FESP, também professores palestrantes convidaos, onde todos puderam
assistir a apresentação e concomitantemente manipular as partes integrantes do modelo
físico impresso relacionado-as com seus diferente métodos construtivos. Esse fato, foi mais
uma vez unânimemente aprovado.
O professor chefe da disciplina de Pontes da Universidade Presbiteriana Mackenzie avaliou de
forma positiva o modelo impresso como ferramenta para ser utilizada durante as aulas, visto
que o mesmo é autoexplicativo, de modo que os alunos de engenharia da disciplina de Pontes
compreendam com maior facilidade todas as etapas de execução e as finalidades de cada
parte de uma ponte. O modelo impresso é de uma ponte que possui três diferentes métodos
como: vigas pré-moldadas, seção caixão moldadas in loco e aduelas em balaços sucessivos.
Esse estudo pode inda ser complementado por futuras pesquisas avaliativas, em outros
projetos de Iniciação Científica, após a implementação deste modelo ou similares durante as
aulas dos cursos de engenharia civil das universidades.
As peças impressas foram unidas com cola epóxi formando cada tabuleiro da ponte, desse
modo, o modelo pode ser montado ficando com 2,51m de comprimento. A pista de rodagem
ficou com 9,10cm de largura e os encontros com 11,42cm de largura. Foram preparados
suportes em isopor produzindo as cotas do perfil do terreno onde a ponte será construída no
trecho do rodoanel de São Paulo. Propositadamente, nenhum acabamento foi feito nos
suportes de isopor para destacar o modelo impresso em escala reduzida, permitindo visualizar
antecipadamente a ponte que será construída. Com isso, espera-se a continuação de estudos
e análises nesse modelo construído, uma vez que esse PIBIC foi realizado com o objetivo de
avaliar este modelo fabricado como ferramenta de ensino da engenharia, entretanto, ao
observar a perfeição da ponte em escala reduzida, certamente novas finalidades serão
vislumbradas. Acredita-se, por exemplo, que a fabricação de modelos em 3D servirá como
estudo para um projeto de um possível cliente, ou como apresentação de uma nova obra
proposta a uma empresa a uma entidade governamental.
O presente estudo permitiu a construção de um modelo digital, em escala reduzida (1:100), e
a avaliação desse modelo como ferramenta de uma nova técnica de ensino e aprendizagem,
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que possibilitou a aproximação de novas tecnologias ao aluno de engenharia, reduzindo a
defasagem existente entre a evolução do conhecimento e a evolução dos recursos utilizados
na educação.
A continuação desse estudo é necessária, para que futuras pesquisas possam demonstrar
detalhadamente o passo a passo das etapas de execução de uma obra de engenharia com esta
magnitude e importância.
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Abstract
This work intended to evaluate the textural properties in fresh cheeses made with incorporation of red fruits (blueberry and
raspberry) because of the importance that this type of properties carries for deﬁning the organoleptic quality of the product
and, consequently, determine consumer acceptance. The fresh cheeses were made following the usual processing steps but
somewhere on the process, some fruits were added, whole or grinded in the middle of the cheese mass. To evaluate the
textural characteristics, two types of tests were carried out using a Texture Analyser, a compression test and a puncture
test. It was concluded that the addition of fruits into fresh cheese produces important changes in the textural properties,
namely diminishing hardness and chewiness and at the same time increasing resilience. Also the external and internal
ﬁrmness vary, increasing in both cases as compared to the control sample. Regarding adhesiveness, it was found not
meaningful for the compression test but very signiﬁcant for the puncture test, as a result of the type of contact between the
probe and the chees in each case.
Keywords
Firmness; Hardness; Texture; Red berries; Red berries
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Analysis of textural properties in cheese
incorporated with antioxidant rich berries
1. Introduction
Cheese production was developed primarily as a way of preserving the important nutrients of
a highly perishable food product, which is milk. However, today either traditional cheeses or
those that constitute a specialty are consumed essentially as alternative foods, more likely to
arouse the sensory organs. Furthermore, it is also believed that they can probably contribute
actively to enhance health. Because they are a good source of macro and micronutrients,
cheeses contribute to a healthy diet, making them some of the most important types of foods
in Western societies. The perception of the health of the "new" consumer leads to the
development of new types of cheeses, such as low fat or low salt, among others [1].
The nutritional value of the cheese depends on the characteristics of the milk that was used
as well as the conditions of manufacture employed, determining unique and distinct
organoleptic and nutritional properties for each type of cheese. Although cheese has some
nutritional properties that are understood to be negative for human health, such as an
increased risk of cardiovascular disease, there does not appear to be any evidence that
cheese intake has detrimental effects on cardiovascular health. On the contrary, cheese has
been associated with several beneficial properties for health, such as antihypertensive and
anticancer [2].
Cheese is a very dynamic product, changing texture as well as chemical and microbiological
composition throughout processing [3]. Texture and taste are important quality parameters
that determine the identity of a cheese, and greatly affect its preference and acceptance by
the consumer. The development of sensory characteristics is greatly determined by milk
composition, the processing, coagulation, milling, upward pressure, extension and maturation
conditions [4].
In the last decades, there has been an increase in the supply, in variety and quality, of food
products and the improvement of marketing strategies to promote functional foods. Along
with this phenomenon emerges a more sedentary lifestyle, but also more pressured by the
tension of everyday life. As a result of these and other circumstances, there is now
widespread concern about a number of health problems linked to urban life, such as
cardiovascular and weight problems. In response to this situation emerged a new area of
research in the food and nutrition sciences: that of functional foods [5].
The importance of natural compounds with antioxidant capacity has been widely recognized
in recent years. The use of natural antioxidants, such as food supplements to inactivate free
radicals, has revealed important attention, not only for its curative properties, but also
because they are products of natural origin, sometimes called nutraceuticals [6].
Small fruits are highly recommended in the human diet, since they are classified as products
with high levels of phenolic compounds, such as phenolic acids and flavonoids, and Vitamin C.
In addition, they appear to have a range of beneficial effects on health Such as the
prevention of cancer and neurodegenerative diseases. Phenolic compounds have antioxidant,
anticancer, anti-inflammatory and neuroprotective properties [7].
This work aimed at evaluating textural characteristics, as measured by different tests, in
fresh cheeses made with red fruits (blueberry and raspberry) due to the importance of this
type of properties for determining the organoleptic quality of the product and consumer
acceptance.
2. Experimental Procedure
2.1. Cheese preparation
The fresh cheeses were made following the usual processing steps as described in Figure 1.
Then, some fruits were added, whole or grinded in the middle of the cheese mass (Figure 2).
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Figure 1. Flow diagram for cheese processing operations.

Figure 2. Production of cheese with red berries.

All types of cheese were produced in duplicates and a control cheese was obtained without
addition of fruits.
2.2. Analysis of texture
To evaluate the textural characteristics, two types of tests were carried out using a Texture
Analyser (model TA.XT.Plus, Stable Micro Systems): (a) compression test and (b) puncture
test. Six measurements were done in the top and bottom faces of each of the samples, for
both types of test.
a) Compression test
The compression by texture profile analysis (TPA) was performed by two compression cycles
between parallel plates, with a 5 sec. interval, using a flat 75 mm diameter probe (P/75) and
a 50 kg force load cell. The pre-test, test and post-test speed was 1.5 mm/s, in all cases. The
textural properties: hardness, adhesiveness, springiness, resilience, cohesiveness, and
chewiness were calculated after equations (1) to (5) (Figure 3) [8], [9]:
Hardness (N) = F1
Adhesiveness (N.s) = A3
Resilience (%) = A5/A4*100

(1)
(2)
(3)
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Cohesiveness = A2/A1
Springiness (%) = T2/T1*100
Chewiness (N) = F1*T2/T1*A2/A1

(4)
(5)
(9)

Figure 3. Texture Profile Analysis (TPA) and calculations.

b) Puncture test
The test performed was measure force under puncture with a probe P/2 (2mm diameter). The
operational parameters were: pre-test speed = 2.00 mm/s, test speed = 1.00 mm/s and posttest speed = 1.00 mm/s, distance = 10.0 mm, trigger force = 0.029 N, load cell = 50 kg. The
curve force (N) versus time (s) (Figure 4) allows calculating the crust firmness, the inner
firmness and adhesiveness, according to equations (6) to (8):
Crust firmness (N) = Fe (maximum force)
Inner firmness (N) = Fi (average force between 1 and 2)
Adhesiveness (N.s) = A (negative area)

(6)
(7)
(8)

Figure 4. Texture puncture test and resulting curve.

3. Results and Discussion
3.1. Texture – compression test
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Figure 5 shows the average values of hardness for all samples evaluated by the compression
test, i.e., the texture profile analysis (TPA). Hardness corresponds to the force required to
deform the product at a certain distance, i.e., the force to compress between the molars, to
bite with the incisors or to compress between the tongue and the palate [10]. The hardness
varies between 1.8 and 6.9 N. The higher the strength, the harder the cheese is and there is a
great variability in the samples under study. Normal fresh cheese (control sample) has the
highest hardness, while frozen blueberry cheese has the lowest hardness.
According to Tenreiro [11] the values of hardness in the crust obtained in the different Serra
da Estrela Cheese samples vary between 1.56 N and 9.40 N. Those are higher than the values
in this work, because the Serra da Estrela Cheese is a cured cheese while the present is fresh.
Diamantino et al. [12] reported for fresh Minas Cheese a value of hardness of 10.7 N.

Figure 5. Hardness of the different samples determined by the compression test.

Figure 6 presents the results for adhesiveness, which is the force required to remove the
material adhering to a specific surface (eg, lips, mouth, teeth) [10], being a measure of
stiffness of the material. The values of adhesiveness are negative, because they correspond
to a force in the contrary side of the movement, and vary between -1.9 and -0.1 N.s. Thus, it
is possible to say that this type of product does not have meaningful adhesiveness, since the
values are close to zero.
The values of adhesiveness according to Tenreiro [11] vary between -26.3 and -2.2 N.sec in
the Serra da Estrela Cheese. The values for that type of cheese are considerably higher
because it is a soft paste cheese.

Figure 6. Adhesiveness of the different samples determined by the compression test.
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Figure 7 shows the results for resilience. Resilience is how well a product struggles to regain
its initial position, being an instant elasticity, since resilience is the measure of withdrawal
from the first penetration, before the pause period is initiated [10]. The values range from
40.8 to 61.5%. The cheese that presents greater resilience is the cheese with fresh blueberry
and raspberry B, and, on the contrary, the one that displays smaller resilience is the cheese
with fresh raspberry A followed by the control cheese.

Figure 7. Resilience of the different samples determined by the compression test.

Figure 8 shows the results obtained for cohesiveness in the different samples evaluated.
Cohesiveness is the degree to which the sample deforms before breaking, when biting with
the molars [10]. The values range from 0.86 to 0.91. The values are very similar amoung the
samples, with the most cohesive sample being the cheese with frozen blueberry and the less
cohesive the normal fresh cheese (control) together with the cheese with fresh blueberries
and raspberries. Diamantino et al. [12] reported for fresh Minas Cheese a value of
cohesiveness equal to 0.82, which is very similar to those obtained in the present work.

Figure 8. Cohesiveness of the different samples determined by the compression test.

Figure 9 reveals the values obtained for elasticity, defined as the rate of resistance with
which the sample returns to its original form after removal of the force that caused partial
compression [10]. The values range from 90 to 96%. Fresh blueberry cheese has the lowest
elasticity, while the cheese with fresh blueberry and raspberry has the highest elasticity. In
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the work by Diamantino et al. [12] the values of elasticity measured in Minas Cheese was 89%,
which is again very close to the values encountered for the cheeses in this work.

Figure 9. Springiness of the different samples determined by the compression test.

The graph in Figure 10 shows the values for chewiness, which corresponds to the effort
required to chew the sample to a consistency that is appropriate to swallow it [10]. The
values obtained range from 1.5 to 5.5 N. The cheese with frozen blueberry A presents the
lowest chewiness, while normal fresh cheese (control) has the highest value. Diamantino et
al. [12] referred for fresh Minas Cheese a value of chewiness equal to 8.05 N, which is very a
little higher than those obtained in the present work.

Figure 10. Springiness of the different samples determined by the compression test.

3.2. Texture – puncture test
The results in Figures 11 and 12 correspond to the external and internal firmness, i.e. the
firmness of the outer layer and the firmness of the inner mass, and have the same meaning as
the hardness previously described when performing the compression test. The results show
that the external firmness is always higher than that of the paste, as previously observed for
other types of cheese by Guiné et al. [10], who reported that this difference is particularly
pronounced in the case of cheeses that are more cured, and therefore harder. The external
firmness varies from 0.4 to 5.7 N (Figure 11). The cheese that has the lowest external
firmness is the control sample, while the cheese with fresh blueberry and raspberry B has the
highest value.
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Figure 11. External Firmness of the different samples determined by the puncture test.

Regarding the internal firmness (Figure 12), the values vary from 0.3 to 3.8 N, with again the
control sample presenting the lowest value and the cheese with fresh blueberry and raspberry
B presents the highest internal firmness, following the exact same trend as seen for external
firmness

Figure 12. Internal Firmness of the different samples determined by the puncture test.

Figure 13 shows the values of adhesiveness obtained with the test of perforation. The results
indicate that, contrarily to what was verified in the outer layer (adhesiveness measured by
the compression test), when the probe goes inside the cheese the inner mass produces a
significant adhesiveness (with values ranging from -1.0 for control to -17.9 for the cheese
with blueberry and raspberry B).
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Figure 13. Adhesiveness of the different samples determined by the puncture test.

3.3. Correlations
The results of the compression and puncture tests for the same type of textural attribute
were evaluated to verify if there was a direct correlation between both types of evaluations.
In this way, linear regression was applied to the plots of one variable against the other,
allowing to determine the equations and corresponding correlations coefficients (R). Hence,
for each case the obtained regression was:
Hardness (Compression) versus External firmness (puncture):
Hc = -0.898 EFp + 6.226
(R2 = 0.713)

(9)

Hardness (Compression) versus Internal firmness (puncture):
Hc = -1.287 IFp + 6.326
(R2 = 0.731)

(10)

Adhesiveness (Compression) versus Adhesiveness (puncture):
Ac = -0.044 Ap + 0.880
(R2 = 0.739)

(11)

The values of the correlation coefficients indicate that there is some correlation, although
not very strong, between the results of the compression test and the puncture test used for
evaluation of texture, even though the absolute values obtained with both tests differ.
4. Conclusions
This work allowed concluding that the introduction of fruits into fresh cheese produces
important changes in the textural properties. Among those changes, the most significant refer
to a decrease in hardness and in chewiness, a trend to increase resilience and alter
springiness in variable ways depending on the combination used. Also the external and
internal firmness vary, increasing in both cases as compared to the control sample. Regarding
adhesiveness, it was found not meaningful for the compression test, that measures adherence
of the outer surface, but very significant for the puncture test, in which the probe penetrates
inside the cheese mass. Finally, and despite different results in terms of absolute values, it
was found that relatively meaningful correlations exist between the textural parameters as
determined by the two types of test essayed.
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Abstract
This work aimed at comparing diﬀerent extracting conditions in order to enhance the extraction of phenolic compounds with
antioxidant activity from strawberry. For the laboratorial tests, the strawberries were triturated and samples of 5 g were
taken to perform extractions with methanol, for diﬀerent times (15 and 60 min.) and using diﬀerent volumes of the
extraction solvent (25 and 50 mL). For each of the combinations three successive extractions were made and in each extract
were quantiﬁed the total phenolic compounds (TPC), anthocyanins (ANT) and the antioxidant activity (AOA), all by
spectrophotometric techniques. The results indicated that the more adequate conditions for the extraction of phenolic
compounds and anthocyanins with antioxidant activity from strawberries corresponded to three successive extractions using
each lasting for 60 min and using 50 mL of methanol. These conditions potentiated the extraction of high amounts of
phenolic compounds with antioxidant activity. The TPC contents in the fresh strawberry varied from 2.2 to 3.2 mg GAE/g, the
ANT contents varied from 131 to 149 mg Mv3G/g and the AOA was evaluated in the range 12.6 to 23.9 µmol TE/g.
Keywords
Antioxidant Activity; Anthocyanins; Bioactive Phenols; Extraction Conditions; Extraction Conditions
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Influence of extraction time and volume of
extracting solution on the phenolic compounds
and antioxidant activity of strawberry
1. Introduction
Nowadays consumers´ attention to the importance of the association between food
consumption and health benefits has increased, especially regarding fruits and vegetables
consumption [1], [2]. The results of various epidemiologic studies suggest a consistent
association between the consumption of diets rich in fruits and vegetables and a lower
incidence of several chronic pathologies, including cancer, cardiovascular and
neurodegenerative diseases [3]–[5]. Therefore, most of the dietary guidelines worldwide
recommend increased consumption of fruits and vegetables and the intake of fruits like
berries, because of their health benefits [6].
Berries, specially members of several families such as Rosaceae (strawberry, raspberry,
blackberry), and Ericaceae (blueberry, cranberry), belong to the best dietary sources of
bioactive compounds [7] and provide significant health benefits due to their high levels of
polyphenols, antioxidants, vitamins, minerals, and fibers [8].
Strawberries (genus: Fragaria) are members of the Rosaceae family [1] and possesses a high
nutritional quality, due to their remarkable content of phenolic compounds and micronutrients such as folate, vitamin C, and minerals [9], [10]. In addition, these fruits are also
low in total calories, with a 100 g serving providing only 32 kcal, and their sweet flavor makes
them a delicious snack alternative to processed foods [3]. Hence, they represent a healthy
food choice and are an important and common fruit present in the Mediterranean diet [11].
Strawberries are considered a functional food, offering multiple health benefits, such as
antioxidant, anti-inflammatory, antihyperlipidemic, antihyper-tensive, or antiproliferative
effects [12].
When compared to other foods, strawberries are among the richest dietary sources of
phytochemicals, mainly represented by phenolic compounds, a large and heterogeneous group
of biologically active non-nutrients, showing many non-essential functions in plants and huge
biological potentialities in humans [13].
Regarding the phenolic compounds in strawberry, the major class present in that fruit is
represented by flavonoids (mainly anthocyanins, with flavonols, and flavanols giving a minor
contribution), followed by hydrolysable tannins (ellagitannins and gallotannins) as the second
most abundant class, and phenolic acids (hydroxybenzoic acids and hydroxycinnamic acids)
together with condensed tannins (proanthocyanidins) being the minor constituents [1], [3]. As
for anthocyanins, there have been reported more than 25 different anthocyanin pigments in
strawberry from different varieties and selections, being the Pelargonidin-3-glucoside the
most abundant [14], [15].
There are several factors affecting the physicochemical quality and antioxidant activity of the
strawberries, such as climatic conditions, the cultivars used, harvest locations, and
agroecosystems [16]–[18]. Other factors, such as ripening degree, the harvesting period,
storage conditions, growing methods and processing, can also influence the contents of
micronutrients, phytochemicals and antioxidant capacity of strawberries. For example, one of
the key factors that affects the stability of phenolic antioxidants in fruits, during postharvest
storage, is the storage temperature [1], [19], [20].
Usually, strawberries are consumed as fresh fruits. Nevertheless, there are many strawberryprocessed products, such as juice, nectar, puree, jam and jellies, available in the market [3].
The objectives of this work were to quantify the total phenolic compounds, anthocyanins and
antioxidant activity in strawberries and study the effect of variable extraction times and
volumes of extracting solution, considering also different successive extractions.
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2. Experimental Procedure
2.1. Samples
The strawberries used for this work were acquired in the local market and brought to the
laboratory for analyses. The leaves were removed and the fruits were washed before being
grounded. In this way, a uniform mass was obtained and from this mass the samples were
taken for the different extraction trials. In each case always 5 g of strawberry mass were
used.
2.2. Extraction
The 5 g of strawberry were used in each case for the extraction, made in three successive
steps (over the same sample), thus allowing to obtain three extracts: first (E1), second (E2)
and third (E3). The extraction solution used was methanol, varying however the volume (25
and 50 mL). Also the time of extraction was varied, being 15 or 60 min. For each set of
experimental conditions used, the process was repeated exactly the three times. The
obtained extracts were later used for analysis.

2.3. Analysis of total phenolic compounds
The total phenolic compounds (TPC) were analyzed using the Folin-Ciocalteu method [21],
[22]. For that, 0.125 mL of each extract were added to 0.75 mL of deionized water and 0.125
mL of the Folin-Ciocalteu reagent. The solution was left to stand for 6 min, and then 2 mL of
a 5 % (m/v) solution of Na2CO3 were added and the mixture was left to rest in the dark for 90
min at room temperature. For the calibration, standard solutions of gallic acid were prepared
and the absorbance was measured in a spectrophotometer at 760 nm. The results were
expressed as milligrams of gallic acid equivalents (GAE) per gram of fresh sample, being
calculated as a mean of three measurements.
2.4. Analysis of anthocyanins
The total anthocyanins (ANT) were evaluated using the SO2 bleaching method [23], [24]. For
that 1 mL of each extract was added to equal volume of ethanol acidified with 0.1% HCl and
20 mL of 2% HCl (pH 0.6). In one tube, 2 mL of the previous solution was added to 0.8 mL of
water (t1). In another tube (t2) were mixed 2 mL of the previous solution and 0.4 mL of
HNaSO3 solution (15% w/v). After 20 min in the dark and at room temperature, the
absorbance was measured at 520 nm. The ANT content was calculated using the following
equation:
ANT (mg Mv3G/g) = 875 × (abst1 - abst2)

(1)

The results were expressed as malvidin equivalents. The analyses were performed in
triplicate for each sample.
2.5. Analysis of antioxidant activity
The antioxidant activity (AOA) was determined by the ABTS+ (2,2'-azino-bis(3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) method. For that, 1 mL of ABTS+ solution was diluted
in 80 mL of ethanol or buffer solution. In a tube was placed 2 mL of ABTS+ solution with 0.1
mL of the sample extract and after agitation it was left to rest in the dark for 15 minutes
[22], [25]. Then the absorbance was measured at 734 nm. The percentage of inhibition was
calculated using a calibration curve prepared with the standard Trolox. The analyses for AOA
were performed in triplicate for each of the extracts analysed. The results were expressed as
μmol Trolox equivalents (TE) per gram of sample.
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3. Results and Discussion
3.1. Total phenolic compounds
The graph in Figure 1 presents the TPC for the three strawberry extracts (E1, E2 and E3) and
the sum (E1+E2+E3), for extraction times of 15 and 30 min and for different methanol
volumes (25 and 50 mL). It is shown that for all cases, i.e., for the two times of extraction
and for the two volumes of methanol, the 1st extract (E1) was always richer in phenolic
compounds in comparison with the 2nd and 3rd extracts. However, when comparing the 2nd
with the 3rd extracts the differences were not so evident.
Regarding the sum of TPC, thus accounting for all the phenolic recovered from the samples
with the adopted procedures, increasing extraction time or volume of methanol seems to
increase slightly the amount of TPC quantified.
In global, the TPC obtained for the strawberry samples varied between 2.2 and 3.2 mg GAE/g.
Adak et al. [26] reported values of TPC in fresh strawberries of 4.6 mg GAE/g, which is higher
than the value obtained in the present work. However, the value reported by Maraei and
Elsawy [27] also for fresh strawberries was about 1.6 mg GAE/g, which was lower when
compared to our results.

Figure 1 – Total phenolic compounds in the strawberry extracts (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts,
respectively; SUM represents the sum of the values obtained for the three extractions).

Figure 2 represents the relative importance of the different extractions in relation to the
overall yield. The 1st extraction accounted for more than half of the extracted TPC, with
percentages varying from 57.3% to 68.0%. The 2nd extraction corresponded to 18.3% to 22.6%
of TPC and finally the 3rd extraction represented between 13.7% and 20.9%. Although the 2nd
and 3rd extractions were comparatively less important, still they were justified and the global
procedure considering the 3 extraction steps allowed extracting a high amount of phenolic
compounds. The results were similar for both volumes of methanol and for both extraction
times considered in the study.
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Figure 2 – Percentage of extracted TPC (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts, respectively).

The results in Figure 3 (top) reveal that increasing the extraction time from 15 to 60 min is
beneficial to extract phenolic compounds, but that increase was relatively low (about 10%
when 25 mL of methanol were used and about 16% when 50 mL were used). Hence, it must be
evaluated if the increase in extraction efficiency is worth for an increase in time of four
times. A similar trend was observed in Figure 3 (bottom), about the effect of increasing the
volume of methanol on the extraction of phenolic compounds. In this case, by increasing the
volume to the double the efficiency increases by 18% and 24%, respectively for 15 and 60 min.

Figure 3 – Variation of TPC (sum of extracts) with extraction time (top) and with volume of methanol (bottom).

3.2. Anthocyanins
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Figure 4 shows the ANT quantified in the three extracts as well as the global value obtained
by summing the amounts present in the 3 extracts, for different times and volumes of
methanol. Again, and similarly to what was previously seen for TPC, the 1st extract was much
richer when compared to the other extracts, and the trend are equal for all cases.
The amounts anthocyanins varied from 131 to 149 mg/g, expressed as malvidin equivalents.
Maraei and Elsawy [27] evaluated anthocyanins in fresh strawberries and found values of ∼12
mg/g, however expressed in cyanidin. Also Adak et al. [26] expressed the anthocyanins in
strawberry in terms of cyaniding and reported values of 0.012 mg/g, which was a low value.

Figure 4 – Anthocyanins in the strawberry extracts (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts, respectively; SUM
represents the sum of the values obtained for the three extractions).

The results presented in Figure 5 reveal again the relative importance of the different
extractions performed successively on the same sample of strawberry, in terms of recovery of
anthocyanins. As previously seen for TPC, the amounts of ANT quantified in the 1st extracts
were always considerably superior to the other extracts, so that the 1st extract accounted for
a percentage ranging from 65% to almost 90% of the total quantity extracted.
However, and unlike what happened for TPC, in the case of ANT the 3rd extraction had a very
lower importance, allowing the recovery of a maximum of 5.2% of these compounds.
The observed trends were very similar for the different cases studied, with just a little
exception of the extraction lasting 60 min and using 25 mL of methanol.

Figure 5 – Percentage of extracted ANT (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts, respectively).

Figure 6 shows the effects of increasing extraction time and volume of methanol on the
overall efficiency of the extraction of ANT. When 25 mL of methanol were used (Figure 6
(top)), the increase in drying time from 15 to 60 min allowed an increase of about 11% in the
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quantification of ANT. However, if the volume was higher (50 mL) increasing the extraction
time did not show beneficial. These results were also confirmed in the graph in Figure 6
(bottom).

Figure 6 – Variation of ANT (sum of extracts) with extraction time (top) and with volume of methanol (bottom).

3.3. Antioxidant activity
The results in Figure 7 show a similar pattern for AOA as that previously reported for TPC and
for ANT, i.e., the considerable importance of the 1st extraction in comparison with the other
two extractions that followed. In this case for both volumes of methanol and for both
extraction times, the 2nd and 3rd extractions were apparently much less relevant when
compared for example with the case of TPC. The AOA for the sum of extracts varied from
12.9 to 23.9 µmol TE/g.
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Figure 7 – Antioxidant activity in the strawberry extracts (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts, respectively;
SUM represents the sum of the values obtained for the three extractions).

Figure 8 confirms that the AOA quantified in the 1st extract corresponds to the highest portion
in all cases (72.1% - 91.1%), and in this case, the 3rd extraction was considerable negligible for
most cases (corresponding to only 1.2% – 3.0%), with exception of the essay made with 50 mL
of methanol during 15 min (for which the 3rd extraction represented a slightly higher portion,
10.2%). This means that if only two extractions were performed most of the compounds with
antioxidant activity would have been extracted from the strawberry samples.

Figure 8 – Percentage of AOA (E1, E2 and E3 are the 1st, 2nd and 3rd extracts, respectively).

Figure 9 presents the effects of varying the extraction time and the methanol volume on the
global AOA of the strawberry samples. Considering the variation of AOA with time, and
regardless of the volume of methanol used, apparently increasing the extraction time from 15
to 60 min almost doubled the amount on compounds with antioxidant activity. However, the
effect of increasing the solvent volume was not so evident, although it was still worth,
namely because doubling the volume from 25 to 50 ml allowed an increase in AOA of about
12% – 21%.

ICEUBI2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING 2015 – 2-4 Dec 2015 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

427

Figure 9 – Variation of AOA (sum of extracts) with extraction time (top) and with volume of methanol (bottom).

3.4. Correlations
Because it is well known that the phenolic compounds in general, and anthocyanins in
particular, have demonstrated important antioxidant properties, the relations between AOA
and TPC and ANT were investigated. Figure 10 shows the linear fits for the graphs of AOA
versus TPC (left) and AOA versus ANT (right), and they demonstrate a good fitting of the
linear functions obtained. Hence, these results showed that the trends observed for the
different variables (TPC, ANT and AOA) are quite similar in all cases, because they are
intimately related, i.e., extracts with high amounts of phenolic compounds and high amount
of anthocyanins exhibit high antioxidant properties.
This is according to what would be expected and in the present cases two linear relations
were found between AOA and the two variables, TPC and ANT:
AOA [µmol TE/g ] = 13.518×TPC [mg GAE/g] + 4.890 ; R2 = 0.976

(2)

AOA [µmol TE/g ] = 0.185×ANT [mg GAE/g] – 0.316 ; R2 = 0.989

(3)

The values of the regression coefficient (very high and close to 1) indicate that the relations
between AOA and TPC and between AOA and ANT are strong.
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Figure 10 – Correlations between AOA and TPC (left) and ANT(right).

4. Conclusions
The results obtained with the present work showed that some selection of conditions for the
extraction of phenolic compounds and anthocyanins with antioxidant activity from
strawberries could be established relatively to the extraction time and volume of methanol
used. Therefore, it was found that the methodology of performing three extractions over the
same sample mass might be beneficial allowing to increase the TPC, although with lower
effects on the ANT and AOA. Moreover, it was observed that the highest volume tested (50 mL
of methanol) and the longer extraction time (60 min) proved adequate to maximize most of
the beneficial properties of the extracts.
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Abstract
The dietary guidelines worldwide recommend the intake of vegetables and fruits like berries, in order to provide their
beneﬁts. Moreover dairy products could be beneﬁcial to human health, as source of bioactive compounds. Berry fruits are
considered to be a good source of natural phenolic compounds which are known for their high antioxidant activity. The main
objective of this work was to quantify the total phenolic compounds and antioxidant activity of new products based on
cheese enriched with red fruits. For that, fresh cheeses enriched with red fruits (blueberry or raspberry) were produced.
Extracts of methanol and ethanol:water were obtained in order to determine phenolic compounds and antioxidant activity.
The results obtained showed that for all cheeses studied the amount of phenolic compounds quantiﬁed was higher in the
methanolic extracts than in the ethanol:water extracts. However, with regards to the antioxidant activity, it was also higher
for the extracts of methanol when the DPPH method was used but lower when the ABTS method was used. Comparing the
fruits, the blueberries increased more the phenolic compounds and antioxidant activity when compared with raspberries. It
was concluded that the addition of red fruits resulted in cheeses with higher levels of phenolic compounds and antioxidant
activity improving their potential health beneﬁts.
Keywords
Cheese; Red fruits; Phenolic compounds; Antioxidant Activity
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Study of total phenolic composition and
antioxidant activity of fresh cheese with red
fruits
1. Introduction
Nowadays it is very common for people to take a greater care with their health, since human
diet is considered to be the main factor contributing to a healthy lifestyle. The consumer’s
exigence has lead the food industry to create novel products, some of them based on
traditional ones, by mannaging food ingredients or reducing potential harmful constituents.
The dietary guidelines worldwide recommend the intake of vegetables and fruits like berries,
in order to provide their health benefits [1]. Cheese has been one of the dairy products that
have been boosted by the addition of various ingredients such as food coloring, spices, leaves,
and flavoring agents.
All over the world cheese has been present in the human diet since a long time ago. Cheese is
a dairy product that can be consumed fresh or maturated. Since then, many technological
advances have been applied to its production, allowing obtaining new products. Despite the
various differences that distinguish them, cheeses present some common technological
aspects including a set of fundamental steps like coagulation (animal or vegetable curds),
desorption, molding, pressing and salting. Cheese is mainly composed of proteins, fats,
minerals and vitamins. The consumption of dairy products could be beneﬁcial to human
health, as milk proteins are an important source of bioactive peptides that possess a number
of health beneﬁts, namely antioxidant properties [2].
Berry fruits (e.g. blueberry and raspberry) are considered to be a good source of natural
phenolic compounds. Phenolic compounds are secondary plant metabolites; their major role
is to protect human organisms against oxidative stress induced by free radical species. A large
number of studies on their physiological functions and chemical constituents have been
reported [3] and related with their high antioxidant activity [4]. Many studies claim that the
intake of berry fruits has a positive and profound impact on the Human health, performance
and disease. Because of their remarkable antioxidant capacity, berries have received
increasing attention in the last decades. The content of phenolics, micronutrients,
phytochemicals and antioxidant capacity in berries is affected by genetic differences, preharvest environmental conditions and the degree of maturity at harvest [5] but also by
differences in growing locations, processing and storage conditions [6]. Blueberries are
flowering plants of the genus Vaccinium with dark-purple berries, whose anthocyanins are
considered to be nature’s most potent antioxidants and have demonstrated properties that
extend well beyond suppressing free radicals [7]. Red raspberry (Rubus idaeus L.) is a berry
crop that contains numerous phenolic compounds, namely flavonoids, ellagic acids and also
vitamine C.
The main objective of this work was to quantify the total phenolic compounds and
antioxidant activity of new products based on cheese enriched with red fruits.
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2. Experimental Procedure
2.1. Cheese preparation
For the preparation of the fresh cheeses the usual processing steps were followed, and they
were prepared in a cheese factory following the same workflow. 10 to 12 L of cow’s milk, 5 g
of salt and 10 g of fruit, in case of cheese with berries (blueberry, raspberry or a mixture of
both), were used.
Five different types of cheese were produced in duplicates:
Cheese produced without addition of fruits as control Cheese (CC);
Cheese including fresh raspberry (FRC);
Cheese including a mixture of fresh raspberry and blueberry (5g of each fruit) (FRBC)
Cheese including fresh blueberry (FBC);
Cheese including frozen blueberry (IBC)
Figure 1 shows, as example, a cheese containing blueberry and raspberry.

Figure 1. Cheese with whole raspberries and blueberries.

The cheeses were fresh, hence they did not go through any maturation process, and therefore
they were transported to the laboratory for analysis right after production. The
transportation step was done under refrigeration at controlled temperature (5ºC).

2.2. Extraction Conditions
In order to quantify the total phenolic compounds and antioxidant activity were obtained
extracts using two different extraction solutions: methanol (M) and a mixture (50:50) of
ethanol-water (EW) by adaptation of the methodology described by Guiné et al. [8]. For the
extraction procedure, each cheese was homogenized and an aliquot of 10 g were taken. Two
successive extractions during 60 min under magnetic stirring allowed to obtain a first (E1) and
a second (E2) extracts for the different cheeses and extraction solutions.
For each set of experimental conditions used, the process was repeated three times.
2.3. Analysis of total phenolic compounds
The total phenolic compounds (TPC) were analyzed using the Folin-Ciocalteu method [9]. For
that, 0.125 mL of each extract were added to 0.75 mL of deionized water and 0.125 mL of
the Folin-Ciocalteu reagent. The solution was left to stand for 6 min, and then 2 mL of a 5 %
(m/v) solution of Na2CO3 were added and the mixture was left to rest in the dark for 90 min
at room temperature. For the calibration, standard solutions of gallic acid were prepared and
the absorbance was measured in a spectrophotometer at 760 nm. The results were expressed
as milligrams of gallic acid equivalents (GAE) per gram of fresh sample, being calculated as a
mean of three measurements.
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2.4. Analysis of antioxidant activity
The antioxidant activity (AOA) was determined by the ABTS+ (2,2'-azino-bis(3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) and DPPH (2,2-Diphenyil-picrylhydrazyl) methods.
For ABTS, 1 mL of ABTS+ solution was diluted in 80 mL of ethanol. The initial absorbance was
close to 0.700 in all cases. In a tube was placed 2 mL of ABTS+ solution with 0.1 mL of the
sample extract and after agitation it was left to rest in the dark for 15 minutes [10]. Then the
absorbance was measured at 734 nm.
For DPPH, a methanolic solution (6×10-5 mol/L) of the radical DPPH• was prepared daily and
protected from light. Absorbance was recorded to check the stability of the radical
throughout the time of analysis. The initial absorbance was close to 0.700 in all cases. Briefly,
0.1 mL of sample (properly diluted) were added to 2.0 mL of DPPH• solution and stirred. The
absorbance at 515 nm was recorded after 30 min of reaction in the dark [11].
For both methods, the percentage of inhibition was calculated according to the equation:
% Inibhition = (1-Af/A0)×100

(1),

where A0 is the value of absorbance of the blank at 0 min and A f is the absorbance measured
of the antioxidant samples at the end of reaction.
A calibration curve was prepared with the standard Trolox and used for quantification. The
results were expressed as μmol Trolox equivalents (TE) per gram of fresh sample. The
analyses for AOA were performed in triplicate for each of the extracts analysed.
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3. Results and Discussion
3.1. Total phenolic compounds
The graph in Figure 1 presents the total phenolic compounds (TPC) quantified by the sum of
1st and 2nd extracts for the five cheeses under study, obtained with methanol (top) and with
ethanol:water (bottom).

Figure 1 – Total phenolic compounds present in the cheeses (sum of the values obtained for the two extracts).

For methanolic extracts the amount of total phenolic compounds ranged from 0.31 mg GAE/g
fw obtained for control cheese (CC) to 0.65 mg GAE/g fw obtained for cheese enriched with
the mixture of fresh raspberry and blueberry (FRBC). All the cheeses produced with berry
fruits presented higher levels of phenolic compounds comparing with the control cheese.
When the mixture ethanol:water was used to extract phenolic compounds, a similar tendency
was observed. The cheese enriched with raspberry and blueberry accounted for 0.39 mg
GAE/g fw, slightly higher than the cheese enriched with fresh blueberry (0.38 mg GAE/g fw)
and the cheese enriched with fresh raspberry (0.35 mg GAE/g fw). The control cheese
accounted only for 0.09 mg GAE/g fw of phenolics. The cheeses containing fruits had
approximately four times more phenolic compounds than the control one.
Comparing the effect of the addition of fresh (FBC) and frozen (IBC) blueberry, for both
extraction solvents was possible to observe that the use of fresh fruits lead to cheeses with a
higher amount of phenolic compounds, around 20% more.
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For all cheeses studied the amount of phenolic compounds quantified was higher in
methanolic extracts than in the ethanol:water extracts, and in the control cheese that is
particularly evident. These results show that methanol was a more efficient solvent when
compared to ethanol:water to extract phenolic compounds from this type of cheese.
Figure 2 represents the percentage of recovery of the different extractions in relation to the
overall yield. The 1st extraction (E1) ranged from 56% to 76% when methanol was used as
solvent and from 53% to 82% in case of ethanol:water. It was not possible to observe any
tendency according to the cheese composition or to the use of different extraction solutions.
In general the 2nd extraction contributes with percentages higher than 30%, which may
suggest that a 3rd extraction could still be performed, to try to extract a higher amount of
compounds from the sample.

Figure 2 – Percentage of extracted total phenolic compounds (E1- 1st extract, E2- 2nd extract).

3.2. Antioxidant activity
The results in Figure 3 show the antioxidant activity obtained by ABTS method. When
methanol was used as extraction solvent, the antioxidant activity for the sum of extracts
varied from 1.0 µmol TE/g fw for the control cheese (CC) to 2.0 µmol TE/g fw for the fresh
blueberry enriched cheese (FBC). The IBC and FRBC cheeses obtained similar values (1.7 µmol
TE/g fw), whereas FRC cheese accounted for 1.4 µmol TE/g fw. In this case, the blueberries
induced a higher increase in the antioxidant activity when compared with raspberries.
Moreover, the addition of fresh blueberries was 17% more efficient when compared with the
addition of frozen blueberries.
In opposition to phenolic compounds, extraction with ethanol:water lead to higher values of
antioxidant activity. The control cheese accounted for 1.4 µmol TE/g fw, the lowest value
quantified using ethanol:water as extraction solvent, but higher than that obtained with
methanol. The antioxidant activity of the control cheese can be atribued to the presence of
bioactive peptides [2].The FBC cheese accounted for 2.9 µmol TE/g fw, followed by FRBC (2.4
µmol TE/g fw), and FRC and IBC (both with 2.0 µmol TE/g fw).
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Figure 3 – Antioxidant activity present in the cheeses for ABTS method (sum of the values obtained for the two
extracts).

Figure 4 shows the results of antioxidant activity obtained by DPPH method. When methanol
was used as extraction solvent, the antioxidant activity for the sum of extracts varied from
0.3 µmol TE/g fw for the control cheese (CC) to 0.6 µmol TE/g fw for the fresh blueberry
enriched cheese (FBC). Despite the differences in absolute values, the ranking order was
similar to the results obtained by ABTS method. When ethanol:water was used, also FBC
cheese exhibited the highest value of antioxidant activity with 0.4 µmol TE/g fw. For both
solvents used, the incorporation of fresh blueberries originated cheeses with higher
antioxidant activity.

Figure 4 – Antioxidant activity present in the cheeses for DPPH method (sum of the values obtained for the two
extracts).

Analyzing the results it’s possible to observe that the values quantified by ABTS methodology
were superior to those quantified by DPPH. Previous results revealed that bioactive peptides
behave differently towards different radicals depending on their medium of solubility. ABTS
radical ,being water soluble in nature, is reduced easily by the peptides which are able to
donate hydrogen [12].
Figure 5 shows the relative contribution of each extract to the total antioxidant activity
determined for all the cheeses, obtained by ABTS and DPPH methodologies using methanol or
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ethanol:water as solvent. The results confirm that the antioxidant activity quantified in the
1st extract (E1) corresponded to the highest portion in all cases. For ABTS methodology, that
portion ranged from 58 to 80% and from 61 to 68%, when using methanol or ethanol:water,
respectively. For DPPH the 1st extract accounted for 59-83% using methanol, and 61-85% using
ethanol:water as extraction solvent. Since the 2nd extract ranged from 15 to 42%, considering
all extractions, in some cases a third extraction might have been beneficial.
ABTS

DPPH

Figure 5 – Percentage of antioxidant activity for ABTS method (Top) and DPPH (bottom) (E1- 1st extract, E2- 2nd
extract).

3.3. Correlations
The correlations (R2) between total phenolic compounds and antioxidant activity were
determined. Table 1 shows the correlation values obtained considering all extracts obtained
for the two solvents.
Table 1: Correlation values between TPC and AOA for ABTS and DPPH methods considering methanol and
ethanol:water extracts.

Extraction solvent

Regression coefficient
(R2)
ABTS
DPPH

Methanol

0.5310

0.5955

Ethanol:Water

0.6444

0.5095

The values of the regression coefficient indicate that the relations between total phenolic
compounds and antioxidant activity was moderate, allowing to infer the contribution of other
molecules than phenolics to the antioxidant activity.
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4. Conclusions
The results obtained with the present work showed that the methanol was the solvent that
allowed a more effective extraction of phenolic compounds and quantification of antioxidant
activity through the DPPH method, whereas the acetone:water allowed a higher
quantification through the ABTS method. Regardless of the solvent used, the addition of red
fruits, such as raspberry or blueberry, resulted in cheeses with higher levels of phenolic
compounds and antioxidant activity.
As to comparing the different fruits added, the blueberries showed to be more effective than
raspberries in providing bioactive properties. Also, the addition of fresh blueberries resulted
in cheeses with higher antioxidant activity when compared with addition of frozen fruits.
Hence, as a final conclusion, the enrichment of cheese with bioactive compounds from red
fruits can be a way to valorize this product since it improves its potential health benefits.
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Abstract
The ever-growing market demands have altered the productive systems with a change in the paradigm, from producing
fewer but bigger batches of products to smaller batches of a more diverse range of products. With this new paradigm it is
required to develop new techniques, not only the Production Planning but also in the Statistical Process Control (SPC), since
there can be scenarios where it is not viable to gather enough data to properly estimate the process parameters (mean and
variance). An adequate solution to this problem is to implement some of the techniques developed by Charles Quesenberry,
in which there is a transformation of the sample statistic from a moment in time (i) through the estimation of the parameters
of the process from gathered data in a previous moment in time (i-1). In terms of process capability analysis there are two
indexes (Qi and Qs), that give real time information regarding the process capability. In the present article, it is presented
two situations of statistical process control, one in which was made an univariable study using Q-Charts, and the other that
is based on a multivariable study using MQ-Charts in a wine industry.
Resumo
A grande exigência dos mercados tem conduzido a situações em que os sistemas produtivos são caracterizados pela
produção de diversos lotes mas de reduzida dimensão. Este novo paradigma exige que sejam desenvolvidas técnicas
adequadas, tanto em termos de planeamento como em termos de Controlo Estatístico do Processo (SPC), uma vez que
podem existir situações em que não é possível proceder à recolha de dados suﬁcientes para se estimar convenientemente
os parâmetros do processo (média e variância). A abordagem sugerida para contornar esta situação consiste em adotar os
desenvolvimentos propostos por Charles Quesenberry, em que a estatística da amostra no instante i é transformada através
das estimativas dos parâmetros do processo recorrendo à informação obtida (dados) até ao instante (i-1). O estudo
univariado da capacidade do processo é realizada através dos índices de capacidade QI e QS. Assim, no presente artigo, são
abordadas duas situações de controlo estatístico, uma em que é feito um estudo univariado, com base em cartas Q, e outra
em que é feito o estudo multivariado, com base nas cartas MQ, numa indústria do setor vinícola.
Keywords
SPC (Statistical Process Control); Control Charts; Process Capability; MQ-Charts; MQ-Charts
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Abstract
The main purpose of this work was the assessment of physicochemical and sensorial characteristics of a new gluten-free
bread (GFB), in comparison with regular wheat bread (RWB). The gluten-free bread was produced from one baking ﬂour
mixture provided by a national company. Water activity (aw), moisture and gluten content, texture, colour, density and
alveolar characteristics were used to evaluate the GFB, and also a sensory evaluation was performed. There were some
diﬀerences between the GFB and the RWB, mainly in density, springiness, chewiness, and in the alveolar properties.
However, the colour coordinates, moisture and aw presented similar results for both breads analysed. The sensorial results
showed some diﬀerences, mainly in the texture and ﬂavour. The global score was the same for both breads, 5.6 points,
which was an encouraging result. It was also evaluated the stability of bread properties between production lots, being
evaluated 4 independent GFB lots. In general, and considering only the determinations made, it can be said that the
produced GFB presented quite good and promising results. Thus, the ﬂour used by this Portuguese enterprise is suitable for
production of GFB, giving bread with quality, with healthy beneﬁts.
Resumo
O principal objetivo deste trabalho foi a avaliação das caraterísticas físico-químicas e sensoriais de um novo pão sem glutén
(GFB), comparando-o com o pão de trigo usualmente consumido (RWB). O pão sem glutén foi produzido a partir de uma
farinha de mistura de uma fábrica nacional. Foram avaliadas a atividade da água (aw), o teor de humidade e de glutén, a
textura, cor, densidade e as caraterísticas alvéolares, bem como as caraterísticas sensoriais. Existiram algumas diferenças
entre o GFB e o RWB, principalmente na densidade, na elasticidade, na mastigabilidade, e também nas características
alvéolares. No entanto, as coordenadas da cor, a humidade e a aw apresentam resultados semelhantes para ambos os pães
avaliados. Os resultados da análise sensorial mostraram algumas diferenças, principalmente na textura e no ﬂavour. A
avaliação global foi a mesma para os dois pães, 5.6 pontos, sendo um resultado promissor. Foi também avaliada a
estabilidade das caraterísticas dos pães entre diferentes lotes, tendo sido avaliados 4 lotes independentes de GFB. De um
modo geral, e considerando só as propriedades avaliadas, pode dizer-se que o GFB apresentou bons resultados e
promissores. Deste modo, a farinha usada pela empresa Portuguesa é adequada para a produção de GFB, originando um
pão com qualidade, com benefícios para a saúde.
Keywords
Gluten free-bread; Texture; Colour; Alveoli properties; Alveoli properties
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Production of a new gluten free bread and
comparison with a regular wheat bread
1. Introduction
Nowadays, the consumer interest by nutritive and healthy food is increasing [1]. Thus, the
development of healthy food is very important due to the growing number of celiac patients
[2], but also owing to people who suffer from nonceliac gluten sensitivity and an increasing
number of consumers who want to avoid gluten-free products due to their lifestyles [3]. The
quantity of gluten-free products in the market is growing, but it is still a problem to find them
mainly due to the limited variety, availability, weak sensorial characteristics and high price,
which leads to a weak consumer adherence and a general low satisfaction [4]. Thus, when a
producer wants to develop some gluten-free products, he must avoid gluten-containing sources,
chose alternative sources, ensure sensory characteristics, provide nutritional value of glutenfree product, meet recommended dietary allowances, consider economical aspects, and
compliance with the FDA (Food and Drug Administration) guidelines [5].
Among gluten-free foods, bread is the most important and it is usually connected with
crumbling texture, poor colour, low volume, unsatisfactory taste and a short shelf-life,
probably due to the lack of the viscosity network formed by gluten [6]. Several studies have
been carried out considering the improvement of gluten-free bread (GFB), and important
aspects are the development of nutritive and technological quality of breads, because in
comparison the GFB has poorer aspect, structure and nutritional value than its gluten
counterparts [7, 3, 8, 9]. Generally, the GFB is characterized by a heterogeneous recipe, mainly
the combination of rice and/or corn starch and flours, as well as proteins, fibres, fats,
hydrocolloids, and sometimes specific enzymes [10, 11, 9]. The most common defects of GFB
are related with inefficient gas retention and expansion during dough leavening, which results
in a reduced volume and low crumb softness of the breads. Furthermore, since GFB contain a
great percentage of starch, it undergoes a fast stalling [12]. The sensory properties are also
important to consider, like the bread appearance, taste and aroma, because they play a key
role in consumer´s choices [13]. Thus, the variety of ingredients used in GFB production affects
the organoleptic characteristics of breads, but also its technological and nutritional properties,
resulting in very different products [14].
To the industry and consumer acceptability the technical properties of GFB are important
aspects, and they can affect the product’s value [15]. Thus, it is important to evaluate the
characteristics of GFB for assessing its quality, mainly the colour, loaf and specific volume, as
well as textural properties [16, 17], nutritional composition and sensorial attributes [18, 19],
and finally crumb microstructure by using image analysis [20, 21, 9].
The aim of this work was to evaluate the physicochemical and sensorial characteristics of a
commercial gluten-free bread made with a new gluten-free flour, and compare it with a regular
wheat bread (RWB), to decide if this GFB has possible acceptance by the market.
2. Experimental Procedure
2.1. Flour samples
A new gluten-free flour was supplied by GERMEN a mill cereal enterprise, to be tested. The
ingredients of the flour are: gluten-free wheat starch, rice flour, sugars, potato protein,
stabilizers (guar gum and xanthan gum), emulsifiers hydroxypropylmethylcellulose, mono- and
diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids, mono- and diglycerides of
fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate), salt, carob flour and citric acid. The
proportion or quantity of each ingredient was not allowed to be disclosed.
A regular wheat bread was produced with regular wheat flower type 65 (Cerealis, Lisbon,
Portugal) to be the control, which will be designated by RWB.
2.2. Breads production
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A basic recipe was used to produce GFB and Control breads, using the ingredients presented in
Table I, resulting in a production of 31 breads. A sample of 5 breads was taken for analysis.
Table 1-Ingredient quantities for bread production
Ingredient

Quantity (Kg)
5.000

Main Flour
Vegetable oil

0.250

Yeast

0.250

Water

3.750

To form the dough, all the ingredients were mixed in a bread mixer Spiral Ferneto AE080
(Ferneto, Vagos; Portugal) for 8 minutes. The dough rested for 5 minutes, then it was cut into
loaves (320 g). The loaves fermented for 40 minutes (RH 82-85% and 32ºC). After the
fermentation, dough was baked in an electric oven model Modulram Classic with built in stove
(Ramalhos, Aveiro, Portugal) at 220 ºC for 12 minutes.
2.3. Physicochemical analysis of breads
A hygrometer (Rotronic) was used to access the water activity (aw) values, at 25ºC. Five
measurements were made for each sample.
Moisture content was determined by mass loss until constant weight in a stove at 100-105ºC,
and also five determinations were made [22].
The relation between mass and volume were used to calculate the density of breads. Fourteen
pieces of bread were carefully cut in parallelepipeds (3x3x1 cm), then they were weighed on a
precision balance
The gluten content was determined by the Ridasecreen® Gliadin plate kit (R-Biopharm,
Darmstad, Germany), including the R5-antibody, which was used for sandwich Enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA), according to the manufacturer´s instructions manual.
2.4. Evaluation of colour
The colour was evaluated using a hand tristimulus colorimeter Chroma Meter - CR-400 (Konica
Minolta), which was calibrated with a white standard tile. The areas evaluated are showed in
Figure 1. The results are expressed in CIELab coordinates system, where L* is the lightness of
the sample, and ranges from 0 (black) to 100 (white), a* ranges from -60 (green) to +60 (red)
and b* ranges from -60 (blue) to +60 (yellow). Twenty determinations were made per type of
bread.

Figure 1. Areas considers for evaluation of breads colour parameters.

2.5. Textural properties
A texturometer TA-XT2 (Stable Microsystems, UK) was used to do the textural analysis of the
samples. A compression text, which compresses the sample twice to simulate the action of
chewing, was made. The compression is usually 80% of the original length of the sample [23].
The samples were cut in slice (10 mm thick), then it was taken a cube of side 30 mm from the
crumb. The measurements were done fourteen times per type of bread.
The probe used was cylindrical with 75 mm diameter base (being the pressure probe greater
than the sample) at a temperature of about 20 ºC (Figure 2A). A compression test was performed
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(Figure 2B). The test parameters were: compression speed: 1.0 mm/s; compression distance: 4
mm (corresponding to a deformation of 40% of the height of the sample); recovery time (pause)
between the two compressions: 4 seconds; acquisition rate: 50 readings taken per second.
The textural properties evaluated were hardness (N), springiness (%), adhesiveness (N.sec), and
chewiness (N) [24].

Figure 2. Texture analysis. A – Compression test; B- Curves Force (N) versus time (seconds) for compression test.

2.6. Alveolar characterization
The program "Image J" developed by Wayne Rasband from the National Institute of Mental
Health of the United States of America was used for the alveolar characterization. Five 10 mm
thick bread slices were scanned, and a slice cut was made in the central zone eliminating the
crust (Figure 3). The number and size of the alveoli, the alveolar percentage and the total area
on the analysed area were provided by the software of the Image J.

Figure 3. Methodology used for alveolus characterization.

2.2. Sensorial Evaluation
Sensory analysis was performed in a laboratory prepared for that purpose, and a panel of 25
untrained tasters, aged between 18 and 54 years. The intensity of each attribute in evaluation
was represented in a scale, where verbal hedonic expressions were translated into numeric
values to allow statistical analysis. The scale of values varied from 1 point (less intensity) to 10
points (high intensity). The tasters evaluated the samples according to the following attributes:
•Appearance: colour of crumb and crust, roughness, alveolar (uniformity and
dimensions).
•Aroma: bread, fermented.
•Taste: bread, salt, fermented.
•Texture: Springiness, density.
•Overall appreciation.
All the analysed properties were determined in the same day of bread production.
3. Results and Discussion
Both analysed breads presented similar and quite high values for moisture content and water
activity (Table 2). Considering that these factors are important in food storage, the results
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showed that the fungi development is a possible concern since the water present in breads
matrices is available to react with other components of the breads. Neto et al. [25] mention
that most of the microorganisms grow in the range 0.90 to 0.99 (medium and high values of
aw).
Table 2-Moisture, water activity, and density of breads

GFB

Moisture (%)
aw
34,05±0,64 0,91±0,01

Density (gcm-3)
0,41±0,01

RWB

34,70 ±0,21 0,91 ±0,01

0.25±0.00

Sample

From the results, it is also possible to notice that the GFB presented higher density when
compared with the regular wheat bread. Nevertheless, as shown ahead in the results of the
sensorial analysis, this difference was not noticed by the consumers. Some authors mention
that the volume of the loaves is affected by the bread formulation and the ability of the internal
structure to retain gases formed during fermentation and baking [9].
According to the US Food and Drug Administration and EC regulation, the products labelled
“gluten-free” must be limited to 20 ppm or 20 mg gluten/Kg [26, 27]. Thus, the average value
for gluten content in the GFB was 1.93 ppm, meaning that it is clearly a gluten-free product.
However, considering the need to produce a completely gluten-free bread makes ways for other
challenges, since gluten is a structural protein complex, exhibiting unique functional properties
[10].
Colorimetric parameters measured on both crumb and crust of tested breads are reported in
Figure 4. Generally, the GFB presented higher values for L* and lower values for a* and b*
coordinates, meaning that this bread was whiter, less red and yellow and lighter, comparing to
RWF bread, probably due to the ingredients present in the flour used for its production. Several
authors mention that the different formulations significantly affect the crust and crumb colour,
the volume and crumb grain of breads [14].
For both breads, the crust presented low values of L*, meaning that it was dark, and it was
even darker in the lower side of the loafs. Furthermore, the GFB showed a whiter crumb. The
a* coordinate showed apparent differences, mainly in the crumb. The crumb in RWB presented
the lower negative value of a* meaning that there was a predominance of the green coloration
in detriment of the red. In opposition, the crust presented greater values, which means that
the red colour was stronger on the surface, being greater in the crust lower part of the RWB
bread. Considering the b* coordinate, it also showed a higher value in the crust, indicative of
a stronger yellow colour, which was more intense in the regular wheat bread. Furthermore, it
is possible to say that the crust was browner than the core, which was a result of the browning
occurring in the surface of the bread due to Maillard reactions, which occur during cooking in
the oven [14].

Figure 4. Colour parameters for crust (lower and upper side) and crumb of gluten-free (GFB) and regular wheat (RWB)
breads

Figure 5 presents the textural characteristics of the breads. The GFB showed lower values of
hardness and higher values for springiness (elasticity), but the chewiness was slightly higher.
The breads presented adhesiveness values between -0,004 N.sec and -0,001 N.sec, meaning
that the force required to remove the material adhering to a specific surface, like mouth or
teeth was weak [28]. Moreover, hardness represents as the force required between the molars
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for chewing a food, being in most cases related to the tensile strength of the sample, and
chewiness the energy required to disintegrate a solid material to swallow it [29]. Springiness is
another important parameter of bread texture [9]. Springiness or elasticity also represents the
ability to regain shape when the deforming stress is removed or reduced, i.e., expresses the
percentage of recovery of the sample [30]. Considering these properties, it is possible to notice
that the produced GFB presented a fluffy texture, and with low force required to chew in the
mouth.

Figure 5. Texture properties of gluten-free (GFB) and regular wheat breads

The results presented in Table 3 show that the GFB presented lower number of alveoli and
alveolar percentage, however this bread had slightly low value for total alveolar area, and
alveoli dimensions, comparing with RWB bread. This means that GFB seems to be a denser
bread, but this is not corroborated by the results of the sensorial analysis, as shown further
ahead.
Table 3- Alveolar characteristics of gluten-free (GFB) and regular wheat breads

GFB

Number Total area (mm2) Average size (mm) Alveolar %
104.5 ±43,9
149,2 ±13.1
2.9±0.3
22.9±5.2

RWB

207.2± 58.2

Sample

167.1 ±1.0

3.2±0.6

26.5±4.4

Several authors mention that to obtain a desirable volume, texture, and appearance, but also
a good crumb structure of breads the presence of gluten is very important, mainly for the gas
retention [2, 31]. When bread is produced with gluten-free flour, and to achieve such desired
properties, several raw materials could be used to replace the gluten properties, such us
hydrocolloids [32], like xanthan and guar gum, which are present in the gluten-free flour used
to produce the tested bread. Moreover, it is known that in gluten-free breads which are
formulated with rice flour as ingredient, as it is the present case, and with xanthan-guar gums,
these will improve the dough structure, enhancing the specific volume and the firmness [33].
Furthermore, the amount of starch and the botanical origin of flour also affect the crumb
quality. Thus, some authors noticed that GFB produced with rice and cassava starch had better
crumb properties than potato starch and maize [34]. Moreover, the porosity of bread was
significantly influenced by potato protein, generally the porosity decreased with the increasing
of protein and it was also observed that the distribution of pores changed at the same time [9].
According to a report of [35] emulsifiers improve porosity and number of alveoli.
Sensory analysis is a very important tool in development of new products, because it allows the
identification of important attributes to the acceptance of a product [36]. Thus, the results of
this analysis inform about bread attractiveness for consumers, revealing its market potential
[9]. Several authors mention that colour, texture and aroma are attributes of consumer
preference [11]. Figure 6 presents the results of the sensorial evaluation of the studied breads.
Generally, the breads were quite different when considering the appearance, alveoli
characteristics and aroma. The roughness and the dimensions of the alveoli were higher in GFB.
However, as mentioned above for image determination of the alveoli dimension, this last result
did not match, since the average size was low. Moreover, regarding the alveoli uniformity, it is
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possible to observe that the tasters gave high score for RWB. Regarding the colour
characteristics of breads, the crumb colour was similar in both breads, but the crusts were
quite different. Still, the colour evaluation mentioned above revealed that there were relevant
differences between breads, both for crust and for crumb.
The fermented and bread aroma are attributes which presented different scores for GFB and
RWB, which were higher for regular bread, but the taste of breads (salt and fermented) were
similar. Also, springiness and density presented almost the same punctuation. However, the
result for the density was not in accordance with the results showed by instrumental texture
analysis. Thus, although the analytical results showed high values for density in GFB, the
consumer did not distinguish the difference, probably because the panel was not a trained one
and this attribute could not be unequivocally evaluated. Moreover, it could also be possible
that the tasters were not able to clearly identify the differences in density, meaning that the
high density of GFB determined by analytical methods compared to regular bread was not
perceived by the consumers.
The consumer judges gave similar punctuation for the overall appreciation, both with a score
of 5.6. This result, allowed to conclude that the produced GFB is a promising gluten-free
product and appealing to the consumer, since it had similar overall score as the regular wheat
bread produced and usually consumed.

Figure 6. Sensorial results of gluten-free (GFB) and regular wheat breads

4. Conclusions
A GFB produced using commercial gluten-free flour was characterized focusing on the relation
between quality parameters (moisture, water activity, density, colour of crust and crumb,
texture, alveoli properties) and sensory acceptation.
The results obtained with the present work allowed to conclude that the produced GFB, which
is made with a new gluten-free flour, presented good physicochemical and sensorial
characteristics compared to wheat bread regularly consumed, which is available in the market.
GFB and RWB showed similar moisture content, 34%, and aw, 0.91, which means that they can
be susceptible to the growth of microorganisms. The GFB presented higher density value, 0,41
gcm-3. Generally, the GFB and regular bread tested presented different colour parameters, also
with considerable differences in textural characteristics. The gluten-free bread was whiter,
with lower values for a* and b* parameters. This bread showed higher values for chewiness and
springiness, but was less hard than regular bread. Furthermore, the crumb of GFB presented
low number and percentage of alveoli, and low total alveoli area and dimension. Despite of
these, the results further showed that the overall assessment of sensorial characteristics
revealed that consumers had similar preference for both breads. Regarding the formulation of
this gluten-free flour, it is also worth noticing that it is nutritionally more complete and
healthier. Thus, individuals who must face the daily challenges imposed by a strict gluten-free
diet treatment could find in this GFB a good alternative to wheat-based counterparts.
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Abstract
The focus on the application of information and communication technologies & electronics (ICTE) in agriculture has been
very fast and very diversiﬁed. With the adoption of increasingly eﬃcient and modern technologies, agriculture in general
improves its competitiveness and production is carried out in a more sustainable way. The intensive use of ICTE in this
sector has been aimed at creating integrated solutions that generate eﬀective gains in productivity, sustainability and
economic, social and environmental quality. ICTEs aimed at monitoring livestock have some common characteristics. Precise
positioning and geolocation from GPS, geographic mapping, sensors and communication systems constitute a complete and
extremely accurate system for monitoring vital signs. Within the electronics, it also are included the data acquisition and
processing, directed to the control, regulation and performance. These technologies, coupled with extensive veterinary
health research, enable the creation of an accurate monitoring system. This paper includes a proposal for a ICTE-based
livestock monitoring system developed as a collar, which will allow the evaluation of the heart rate and temperature of each
animal. The correct evaluation of these two parameters only, proves to be very useful for many of the pathologies and
anomalies that constitute economic losses for the producers. With precise monitoring, it is possible to overcome these
harmful events to the livestock.
Resumo
A aposta na aplicação das tecnologias da informação e comunicação & eletrónica (TICE) na agropecuária tem seguido um
compasso muito rápido e muito diversiﬁcado. Com a adoção de tecnologias cada vez mais eﬁcientes e modernas, a
agricultura no geral melhora a sua competitividade e a produção é realizada de forma mais sustentável. O uso intensivo das
TICE neste setor tem visado a criação de soluções integradas que originem ganhos efetivos em produtividade,
sustentabilidade e qualidade económica, social e ambiental. As TICE dirigidas à monitorização de gado apresentam algumas
características comuns. O posicionamento preciso e geolocalização a partir do GPS, o mapeamento geográﬁco, os sensores
e os sistemas de comunicação constituem um sistema completo e de extrema precisão no que toca à monitorização de
sinais vitais. Dentro da eletrónica, inclui-se ainda a aquisição e o processamento de dados, dirigida ao controlo, regulação e
atuação. Estas vertentes da tecnologia aliadas a uma extensa pesquisa acerca de saúde veterinária permitem a criação de
um sistema de monitorização precisa. Neste artigo é proposto um sistema de monitorização de gado com base nas TICE
desenvolvido sob a forma de coleira, que permitirá avaliar o batimento cardíaco e temperatura de cada animal. A avaliação
correta destes dois parâmetros apenas, revela-se muito útil para grande parte das patologias e anomalias que constituem
perdas económicas para os produtores. Com uma monitorização precisa, é possível contrariar esses efeitos negativos na
produção animal.
Keywords
Monitoring; Agriculture 4.0; Veterinary Health; Sustainability; Sustainability
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As tecnologias da informação e comunicação &
eletrónica (TICE) no setor agropecuário
1. Enquadramento
O sector agrícola é muito importante na economia e sustentabilidade de um país. Com o
aumento cada vez mais acentuado da população, a tarefa de proporcionar alimentação com
qualidade a todos é cada vez mais complicada. Nos próximos 15 anos, é expectável que o
consumo de carne a nível global aumente 40%, precisamente devido ao aumento demográfico,
visto que no ano 2025 são previstos 8 mil milhões de habitantes em todo o mundo, e em 2050,
9,6 mil milhões [1].
Segundo a FAO [2], a procura global de produtos provenientes de gado aumentará 70% em
2050 e atualmente estima-se que cerca de mil milhões de pessoas consideradas pobres
dependam da criação de gado para obterem alimentos e rendimento. Apesar da necessidade
da criação de gado, este setor contribui negativamente no que toca de gases do efeito de
estufa. Para cerca de 800 milhões de agricultores com reduzidos recursos, a criação de gado é
a solução para a pobreza, contudo os ruminantes contribuem bastante na emissão de gases de
estufa. Dentro das emissões causadas pelo Homem, 14,5% provêm deste setor, que é também
o que ocupa mais área global de terreno agrícola devido a campos de pasto e cultivos para
alimentação de gado. Este fenómeno ocorre porque os ruminantes possuem um processo
digestivo muito complexo, para puderem digerir alimentos de baixa qualidade, como por
exemplo a erva que ingerem nos campos de pasto. Este processo digestivo denomina -se por
fermentação entérica e geralmente contribui com grandes quantidades de metano (CH4) que
são libertadas para a atmosfera.
A fermentação entérica é uma parte no processo digestivo de ruminantes, onde os micróbios
decompõem e fermentam a comida que se encontra no sistema digestivo. O metano entérico
é um produto do processo digestivo, que é libertado para a atmosfera através da eructação
dos animais. A quantidade de gás libertado está diretamente relacionada com a sua
alimentação, em termos de qualidade e quantidade, da energia que o animal consome, do seu
tamanho e ritmo de crescimento e temperatura ambiente, entre outros fatores [2].
A intensidade de emissões é maior em países em desenvolvimento do que em países
altamente industrializados, visto que nestes a produtividade é superior. Aumentar a
produtividade nos países em desenvolvimento é crucial para a otimização e eficiência da
produção, assim como para a melhoria na qualidade e segurança dos alimentos produzidos e
para a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa simultaneamente [2].
As emissões de metano entérico são preocupantes comparadas com outros gases devido às
diferentes consequências que provocam. Este gás de meia-vida de 12 anos, capta 84 vezes
mais calor em comparação com o CO2 nas duas décadas após a sua libertação (Figura 1 – a)).
O seu impacto no aquecimento global é 28 vezes maior do que o do CO2 num período de 100
anos, como ilustrado na Figura 1 - b). Os ruminantes constituem 30% das emissões globais de
metano (ver Figura 1 – c)). Dentro desse número, 77% é libertado por gado bovino, 14%
búfalos e 9% ruminantes de pequenas dimensões, como ovinos e caprinos (ver Figura 1 – d)).

a)

b)

c)

d)

Figura 1 – Estatísticas acerca da emissão de metano por parte dos ruminantes [2].
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Existe também um grande uso de outro recurso natural que é a água. A ótima gestão destes
recursos é essencial para a manutenção da biodiversidade e diminuição da influência que este
setor tem nas alterações climatéricas. A otimização da produção permite que a emissão de
gases diminua, pois, a qualidade e produtividade do processo aumenta [2].

2. O problema em estudo e a sua relevância
É urgente aumentar a produção de alimentos, e essa procura deve ser suprida de modo
ecológico e sustentável tanto para os animais, como para os consumidores e para o meio
ambiente. Neste projeto existem duas vertentes alimentares, pois apenas com bovinos são
obtidos leite e carne, sendo o leite um bem essencial [1].
Este projeto enquadra-se na área de agricultura de precisão, precisamente na agropecuária. A
agropecuária de precisão permite aos produtores que satisfaçam de modo mais eficiente e
eficaz a procura atual e futura, e simultaneamente com qualidade, pois conseguirão gerir um
maior número de animais com menos recursos humanos. No âmbito deste projeto, pretendese que os produtores obtenham as avaliações dos parâmetros fisiológicos e posicionais dos
animais sempre que pretendem, poupando-se assim tempo e dinheiro, pois o apoio veterinário
irá apenas ser necessário em caso de um desvio dos parâmetros normais. Este tipo de
monitorização não se cinge a bovinos, é reprogramável e adaptável a quase todos os animais.
Atualmente, a dificuldade em monitorizar o gado já é sentida, e com o crescimento da
população essa dificuldade irá aumentar bastante. As técnicas usuais de monitorização são
insuficientes para uma atualização constante e acertada do estado de saúde dos animais, pois
requerem muito investimento em recursos humanos e conhecimento veterinário, tudo para
informações apenas esporádicas [1]. Um sistema com todas estas características, ou seja,
capaz de monitorizar, comunicando sempre que o utilizador desejar, será muito útil e
futuramente essencial para a sustentabilidade de uma produção.
O termo Agricultura 4.0 refere-se à modernização da agricultura no geral. Esta evolução já
obteve resultados positivos, tanto na gestão de tempo como de recursos.
Apesar dos resultados serem ótimos quando comparada ao método tradicional, ainda há
contrariedades, como sejam o investimento inicial na automatização da produção, pois tende
a ser elevado, sendo também a adaptação das novas tecnologias por parte dos produtores
outro obstáculo.
O objetivo da aplicação de um sistema de monitorização é a recolha e avaliação de dados de
forma contínua, precisa e em tempo-real para a ajuda da tomada de decisão por parte do
utilizador, enquanto se diminui os custos operacionais e minimiza a pegada ecológica. O ideal
seria um custo diminuto do sistema, assim como uma interface intuitiva, acessível e simples
para o utilizador. A agricultura 4.0 é uma área bastante atual e com elevado relevo a nível
económico e ambiental, pois é crucial uma ótima utilização de recursos. Tanto a nível
ambiental como humano, é necessária uma boa gestão de recursos para manter a
sustentabilidade ambiental e económica da zona onde existe a produção e a nível global.
Todos os mecanismos, patentes e projetos académicos acerca deste tema, têm em comum o
objetivo de otimizar a produção, prevenindo doenças ou comportamentos prejudiciais por
parte dos indivíduos. É também possível com o auxílio destes mecanismos, diminuir o período
de espera entre gestações, pois através de certos fatores consegue-se avaliar a prontidão dos
indivíduos quanto à próxima inseminação.

3. Saúde Veterinária
Uma das partes essenciais para o desenvolvimento do tema que envolve este trabalho reside
na análise da saúde veterinária como um todo, no que diz respeito aos animais de gado. É
crucial listar as patologias mais comuns, pois com a monitorização frequente dos animais, é
possível deter estas patologias de se desenvolverem até um estado crítico. Idealmente, esta
monitorização irá também impedir a propagação para outros animais, ou mesmo conseguir a
prevenção total para que os animais não cheguem a contrair qualquer patologia.
Para além da prevenção de doenças, o estudo da saúde veterinária, aliado a um sistema de
monitorização e regulação, tem a potencialidade de otimizar a produção de leite ao
aumentar o intervalo entre o parto e a próxima conceção. Os sinais vitais dos animais, tais
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como os batimentos cardíacos por minuto ou a frequência respiratória, podem revelar o seu
estado de saúde. As patologias mais comuns têm efeito nestes fatores, podendo registar-se
anomalias na maior parte dos casos. Com isto, é pertinente seguir estes parâmetros de cada
indivíduo, de modo a poder deter atempadamente certas patologias de evoluírem ou
alastrarem para outros animais. Na Tabela 1 encontra-se o intervalo normal de batimentos
cardíacos por minuto (bpm) em repouso para várias espécies e na Tabela 2 as suas taxas
respiratórias normais em repouso.
Tabela 1 – Intervalo de batimentos cardíacos por minuto (bpm) em repouso [3].
Espéc ie
Bovinos (leite)
Caprinos
Ovinos

Intervalo de bpm
48 – 84
70 – 80
70 – 80

Equinos
Suínos

28 – 40
70 – 120

Tabela 2 - Intervalo de respirações/min em repouso de várias espécies [3].
Espéc ie

Intervalo de respiraç ões/min

Bovinos (leite)
Equinos
Suínos
Ovinos

26 – 50
10 – 14
32 - 58
16 – 34

Para o gado de campo, devido ao meio onde se encontra, não é relevante observar o
intervalo de respirações/min nem os seus batimentos/min, pois são mais ativos, não havendo
um intervalo normal de valores de bpm ou de respirações.

3.1 Patologias
Como foi referido no ponto 3, através da monitorização e controlo, ou seja, com o
desenvolvimento da agricultura 4.0, é possível prevenir o aparecimento destas doenças e
anomalias mais comuns e advertir o produtor para que ocorra um diagnóstico e tratamento
atempados. Na Tabela 3 estão representadas as várias doenças e sintomas ou sinais
observáveis e os sensores para cada uma. As patologias mais comuns são apresentadas abaixo,
sendo estas o Stress Térmico, Claudicações, Mastite, Quistos Ováricos, Cetose, Febre do leite
e Pneumonia.
Tabela 3 - Sensores adequados a cada tipo de anomalia [4].
Doenç a
Stress Térmico
Claudic ações
Mastite
Quistos Ovários

Cetose
Febre do leite
Pneumonia

Comportamentos anómalos/ Alterações Fisiológicas
Menor atividade/Desconforto
Temperatura corporal muito elevada ou reduzida
Alterações na locomoção
Menos pastoreio
Menor produção
Menor produção/Menos pastoreio
Alterações de temperatura
Qualidade do leite (condutividade elétrica)
Menor pastoreio
Ruminação
Hálito
Alterações no movimento

Sensor adequado
Acelerómetro
Temperatura
Acelerómetros/Pedómetros
Célula de carga
Acelerómetro
Pressão
Temperatura
Condutividade elétrica
Acelerómetro
Microfone
Gases
Acelerómetro

Tosse
Aumento da frequência respiratória
Menor apetite/Menos pastoreio

Microfone
Acelerómetro
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4. Testes Experimentais
Foi utilizado um microcontrolador BITalino (r)evolution [5], que consiste numa plataforma,
simples e económica, não deixando de ser versátil, que contém todos os periféricos
previamente ligados para uma utilização imediata e simples. O BITalino apresenta canais para
eletromiografia (Electromyography – EMG), resposta galvânica da pele, (Galvanic Skin
Response–
GSR),
Eletrocardiografia
(Electrocardiography
-ECG), fotopletismografia
(Photoplethysmography - FPG) acelerómetro e fotodíodo [6] conforme exposto na Figura 2.

Figura 2 – BITalino (r)evolution Board Kit [5].

As características da plataforma BiTalino e do protótipo desenvolvido estão detalhadas na
Tabela 4.
Tabela 4 – Caracterísitcas da plataforma Bitalino [5].
Módulo

Microcontrolador

Eletromiografia (EMG)

Carac terístic as
Core: AVR328 Arduíno
Clock:16 MHz
SRAM: 1 Kb
EEPROM: 2 Kb
Número de Elétrodos: 3
CMRR: -110 dB
Impedância de Entrada: 1000G 3pF
Limites: 0 – 3,3 mV
Ganho: 1000

Resposta galvânica da pele (GSR)

Luz
Eletrocardiograma (ECG)

Largura de Banda: 10 –400 Hz
Resolução: 10 bits
Número de Elétrodos: 2
Largura de Banda: 0 – 3 Hz
Limites: 1 M
Resolução: 10 bits
Gama do espectro eletromagnético: 360-970 nm
Número de Elétrodos: 2
CMRR: 110 dB
Impedância de Entrada: 1000G 3pF
Limites: 0 – 3 mV
Ganho: 1100
Largura de Banda: 0,5 –40 Hz
Resolução: 10 bits

Acelerómetro
Comunicação
Dimensões

Largura de Banda: 0 – 50 Hz
Limites: +/- 3g
Bluetooth 2.0
100x60mm
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A plataforma é composta por vários kits para fácil utilização da leitura de sinais, com o
objetivo de criação de sensores wearables ou para a integração com sistemas desenvolvidos
pelo utilizador. Na página do fabricante encontra-se uma vasta documentação disponível.
Visto que pode ser utilizado sem qualquer tipo de programação necessária inicialmente, é
indicado para atividades laboratoriais nomeadamente relativas à aquisição e análise de
biossinais. Exemplos são os testes desenvolvidos por [7-9].
Foi utilizado o software OpenSignals para a visualização, gravação e posterior análise dos
biossinais. É compatível com BITalino, BITalino (r)evolution, biosignalsplux e motionplux, e
suporta até três aparelhos simultaneamente.
O BITalino é um microcontrolador que possui todas as características para a viabi lidade dos
testes experimentais. Com apenas o sensor de ECG que está incluído no BITalino (r)evolution,
é possível obter a frequência cardíaca, que é o primeiro passo para a realização de um
projeto de maior escala. Com a frequência cardíaca torna-se possível esboçar já um vasto
leque de conclusões acerca do estado de saúde do animal.
Adicionando ao BITalino componentes com a capacidade de medir a temperatura corporal e
um sistema de localização como o GPS, tem-se um sistema que verifica os fatores mais
importantes para um diagnóstico precoce e para uma acertada prevenção de roubo.

4.1 Colocação dos sensores
A auscultação do batimento cardíaco é realizada na mão esquerda da vaca, como está
representado na Figura 3 [10].

Figura 3 – Localização da auscultação do batimento cardíaco [6].

Apesar de esta ser a técnica mais comum, o objetivo deste sistema é que esta avaliação seja
feita automaticamente. Após uma extensa pesquisa, a conclusão a tirar é que ainda não
existem sistemas automatizados para esta medição. Contudo, ao realizar várias medições com
o microcontrolador BITalino e o seu sensor de ECG, verificou-se que a melhor medição foi a
realizada precisamente na zona representada na Figura 3, por ser a abordagem com o
resultado mais similar ao obtido através da auscultação.

4.2 Resultados
Na Figura 4 encontra-se um dos locais onde foi realizada uma medição, de forma a apurar as
diferenças dos resultados nas diferentes zonas.
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Figura 4 – Medição na zona do pescoço.

Nas medições realizadas no pescoço do animal expostas na Figura 5, o sinal não corresponde
aos valores normais e os resultados obtidos não são plausíveis, pois encontram-se muito
acima do normal, apesar de o animal em questão se encontrar saudável e sem qualquer tipo
de alterações. Na medição realizada na zona anterior à mão esquerda do animal, e apesar de
o sinal não ser regular conforme exposto na Figura 6, os valores obtidos encontram-se dentro
dos parâmetros normais apresentados na tabela 1 (62 bpm).

Figura 5 – Amostra do sinal obtido na zona do pescoço.

Figura 6 – Sinal obtido na medição realizada na zona anterior à mão esquerda do animal.

Como referido anteriormente, o local onde ocorreu uma aquisição de sinal acertada foi atrás
da mão esquerda do animal. É necessário retomar estas medições de forma correta no
pescoço dos indivíduos, de modo a que o sistema seja personalizável e continue não invasivo.
A aposta na aplicação das tecnologias da informação e comunicação & eletrónica (TICE) na
agropecuária tem seguido um ritmo muito rápido e muito diversificada. Com a adoção de
tecnologias cada vez mais eficientes e modernas, a agricultura no geral melhora a sua
competitividade e a produção é realizada de forma mais sustentável.
As TICE dirigidas à monitorização de gado apresentam algumas características comuns. O
posicionamento preciso e geolocalização a partir do GPS, o mapeamento geográfico, os
sensores e os sistemas de comunicação constituem um sistema completo e de extrema
precisão no que toca à monitorização de sinais vitais.
Dentro da eletrónica, inclui-se ainda a aquisição e o processamento de dados, dirigida ao
controlo, regulação e atuação. Estas vertentes da tecnologia aliadas a uma extensa pesquisa
acerca de saúde veterinária permitem a criação de um sistema de monitorização precisa.
Esta proposta de sistema de monitorização de gado com base nas TICE permitirá avaliar o
batimento cardíaco e temperatura de cada animal. A avaliação correta destes dois
parâmetros apenas revela-se muito útil para grande parte das patologias e anomalias que
constituem perdas económicas para os produtores. Com uma monitorização precisa, é
possível contornar estes acontecimentos prejudiciais a uma produção.
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5. Conclusões
As TICE são cada vez mais utilizadas na agricultura, o que traz muitas oportunidades de
otimizar e expandir o negócio dos produtores devido à automação dos processos.
A implementação de um sistema de monitorização torna-se uma vantagem a longo prazo para
qualquer produção. Doenças como a hipocalcemia têm como consequência a perda de lucro
antes de qualquer tipo de ganhos. Tendo a possibilidade de prever e prevenir as patologias
com maior efeito nos lucros, os produtores podem de forma intuitiva e precisa, realizar uma
avaliação precoce e preventiva do estado do animal.
Ainda assim, trata-se de um trabalho em desenvolvimento pois o posicionamento dos
sensores, a relevância e incidência de cada doença são fatores que ainda devem ser
estudados de forma aprofundada. Serão parâmetros cruciais para uma avaliação exata do
panorama geral de uma produção.
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Abstract
In this study we aimed to determine the mechanisms of deterioration of the wall covering used in the construction of the
Basilica of St Augustine in Annaba in Algeria. The wall coating is regarded as the outer skin of any construction, therefore
most exposed to external aggression of environment especially if the latter is polluted. To determine the degree of
deterioration of the wall covering with respect to its composition chemical and mineralogical, laboratory analysis (dry weight
of the unit, water absorption, eﬀective porosity, SEM imaging, X-ray spectrometry, microbiological analysis) were performed
on samples taken from the building, these were supplemented by observations on site. The main cause of the observed
deterioration is due to signiﬁcant pollution presence of sodium chloride, its presence is particularly localized in an area rich
in calcium carbonate. The porosity is locally very important, form of interconnected vacuoles. Thereof constitute a plane of
weakness and may partially explain the uniform appearance of the coating.
Resumo
Neste estudo, buscamos determinar os mecanismos de deterioração da cobertura de paredes utilizadas na construção da
Basílica de Santo Agostinho em Annaba, na Argélia. O revestimento da parede é considerado como a pele externa de
qualquer construção, portanto, mais exposta à agressão externa do meio ambiente, especialmente se esta última estiver
poluída. Para determinar o grau de deterioração do revestimento da parede em relação à sua composição química e
mineralógica, foram realizadas análises laboratoriais (peso seco da unidade, absorção de água, porosidade efetiva, imagem
SEM, espectrometria de raios X, análise microbiológica) em amostras colhidas do edifício, estes foram complementados por
observações no site. A principal causa da deterioração observada é devido à presença signiﬁcativa de poluição do cloreto de
sódio, cuja presença está particularmente localizada em uma área rica em carbonato de cálcio. A porosidade é localmente
muito importante, forma de vacúolos interligados. Constituem um plano de fraqueza e podem explicar parcialmente a
aparência uniforme do revestimento.
Keywords
Basilica of St Augustine; air pollution; wall covering; degradation; degradation
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Consequence of the atmospheric pollution on the
degradation to the coating facing of the Basilica
of Saint Augustine in Annaba Algeria
Introduction
The purpose of this work is the characterization of the coating facing of the Basilica of St
Augustine in Annaba in Algeria, and to seek the origin of disorders affecting it, as well as to
determine the nature of microbiological spoilage product developed on this building. The city
of Annaba is located in the east of Algeria between north latitudes (36°30N) and (37°30N),
and East longitudes (07°20E) and (08°40E), with 12 municipalities with a total area of 1411.98
km2. She is bordered by the Mediterranean Sea to the north, the city of Skikda in the West,
the city of Guelma in the South and El Tarf in the East, Fig 1[2].

Figure 1 – Location of the city of Annaba.

Figure 2 – Main wind direction
measured over 10 years

Environmental settings
The city of Annaba is characterized by a Mediterranean type of climate, with sub-humid and
characterized by mild temperatures in winter, hot in summer
humid bioclimatic floors. It is characterized
with an annual average temperature of 17.89°C, a maximum annual average temperature of
23.78°C, and finally an annual minimum temperature of 12.76°C and abundant rainfall,
annual rainfall is 654,64mm. The compass has enabled us to highlight a dominant wind
direction North-East and South-West, Fig 2.

Context of the study
The building, located on the side two kilometers inland on a hill in the center of the plain of
the river estuary Seybouse, is oriented South West. The swamps surrounding the hill, while a
chemical plants (sulfur) and a large steel mill, are located a few kilometers into the plain.
The building was completed in 1900, Fig3. Since then, routine maintenance was provided
seriously especially inside, but not always along with sufficient means, in particular, to access
the upper parts of the building. Some materials in their entirety, others follow their location,
were severely degraded and need to be addressed, Fig4:
-To the east, coatings show no apparent disorder, except in areas in the shade, in which
microbiological recoveries are highlighted;
-To the west, siding with microbiological colonization type disorders (R2), and a seepages
"blackish";
-At the bedside, this phenomenon is arrested again (E2);
-At the front of the porch, coatings are locally cracked (E1 and R1);
-Finally, at the lantern tower, coated with and without disorders are highlighted.
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After consideration of all pathological cases, investigations have focused on a coating sample
more specifically representative of the oldest finishing phase siding, it is also affected by a
characteristic pathology (E1).

Figure 3 – The Basilica of St Augustine

Figure 4 – Deterioration of the wall coating, the front porch

Sample identification
Seven samples were collected, Table 1 gives the references and the main characteristics of
the samples sent to the laboratory for analysis (LERM) [4].

Figure 5 – Implantation of samples, main facade.
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The Mediterranean
Sea, and a chemical
plant, at 2 kms

Figure 6 – Implantation of samples, horizontal section of the building.
Table 1 – Samples identification [4]
Ref
Origin
Porch,
East Tower,
R1
west face.
R2

West facade, dome

E1

Porch, East Tower,
West Face

E2

Bedside, ground
floor

E3

Arm of the transept

E4
E5

Porch, East Tower,
West Face
Bedside, ground
floor

Description
Microbiological Products:
pretty fragmented lichen covering
Microbiological Products: collections of lichens and
bryophytes
Wall coating with disorders. Two layers:
-Body coating: meager character, rich in sand siliceous
fine to medium, 2 cm thick, fine texture, good cohesion
- The top coat: fatter, fairly rich in binder, 5mm thick,
good overall cohesion, but presents a phenomenon of
alveolarization, fine texture.
In this zone, the coating of finish presents different
characteristics. It presents a coarse finish appearance.
However, it was smooth. It comes from an area with
disorders.
Two layers:
-Body coating: rich in binder, added with colored fine
sand, very compact, hard, contains an occluded porosity.
- The top coat: beige matrix rich in colorful fine to
medium sand. Porosity fine, consistent. Smoothed
surface

Powder coating
Powder coating

Materials and methods
Sample preparation and sample analyses were performed on the different sample types using
overlapping techniques in mineralogical and geochemical analyses whenever possible. Thin
sections perpendicular to the exposed surface of the samples were prepared and
an textural
analysis of thin sections was performed by different technical analyses.

Thermal analysis
The prepared samples are heated from room temperature to 1000°C with a speed of
25°C/min. The thermogravimeter used in this study is the Perkin Elmer Pyris 1 TGA model.
atmosphere having a flow rate
The heating environment (oven) is maintained in a nitrogen gas atmosphere
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of 15ml/min. The oven is rapidly
rapidl cooled with water from 1000°C to 100°C. The sample holder
the calibration of the device is carried
used is ceramic. Before the beginning of the tests, the
out. The test is performed in accordance with ISO 9924-3, NF T 46-047. The Auto Step One
software that equips the analyzer allows working in high resolution and thus better separate
products that break down in the same temperature range.
Scanning electron microscopy and EDX analysis
To visualize the coating simple (E1) (body and top coating) and to detect elementalelemental
mineralogical composition, SEM–EDX techniques were applied on thin sections as well as on
small fragment samples. EDX-analyses were performed on a Quantra 200 with a ﬁeld emission
cathode with an initial voltage of 20kv. Detection limits are calculated from the error
propagation of the two measurements of the background signals of each X-ray line and are
given as a 2-sigma value. The element distribution of Mg, Al, K, Ca, Fe (WDS) and S, Si (EDS)
was mapped using an acceleration voltage of 15kv and beam current of 30 nA. The acquisition
time was set to 50ms per step. The scan grid was spaced at 0.5 lm per step,
step, covering in total
400x400 steps. Simultaneous acquisition of the back-scatter signal in composition mode was
performed.
Water total porosity technique
The water total porosity is measured after water saturation following the standard
recommended by the AFPC-AF- REM [5] which consists of drying the samples at a Temperature
of 60°C for 48h, until their mass becomes constant. After a degasiﬁcation step, under a
primary vacuum for 24h, the samples were submerged in water until the saturation. The
samples are weighed dry, after saturation and in hydrostatic condition. Total porosity, Nt, is
calculated as:

100

Where M1 is the hydraulic weight of the sample, M2 is the weight of the sample saturated with
water, MS is the Weight of the dry sample.
Identification of biological material
Biological material taken from several locations on the exposed surface of the wall was
identified by polarizing microscopy [6].
Research and dosage of soluble salts
The various assays of the soluble salts (SO , Cl , NO ) were carried out, after aqueous
extraction of the solid samples, and then subjected to an analysis by infrared spectroscopy.
The spectrometer used is the IRAffinity-1S model.

Results and discussion
Examinations under scanning electron microscope
This part gathers the results of the examinations and analysis carried out under a scanning
electron microscope (SEM) on polished section and fracture of the sample (E1). They allowed
highlighted the following key points [4]:
The top coat: Figures 7 to 10,
10, comprises a matrix of carbonated airy lime, associated with a
sand silico-limestone, predominantly
predominantly limestone, of fine to coarse crushed granulometry. The
porosity is abundant, fine and has numerous vacuoles.
A few millimetres deep, these are interconnected to form a weakness plane. This can
eventually cause the detachment of the epidermis of the coating.
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The presence of these vacuoles is not related to method of production of the coating and
could be correlated with water circulation, which led to the dissolution of the limestone
well
matrix. However, there was no evidence of blunt facies, nor the presence well-identified
of
mineral neoformation. Diffuse traces of sulfur are however attested in the matrix. The
presence of microbiological filaments is highlighted in the porosity of the coating, indirect
witnesses of the presence of moisture.
Body coating, Figure 11 to 18,
18, for its part consisting of a heterogeneous matrix of a
carbonated lime of a hydraulic character, locally associated with a past containing sulphates
and an internal horizon carbonated. A Sand silico limestone is added. It has the same size
characteristics as the top coat. Finally, it is reported that, a sodium chloride salt
efflorescence formed after sample inclusion in resin, flush of the carbonated internal horizon.
This phenomenon reflects the state of pollution of this layer and its location in the upper part
of the coated body.

Figure 7 – SEM; Sample E1. General
appearance of the matrix[4]

Figure 8 – Elemental analysis by X-ray
ray
spectroscopy at energy dispersive of Figure
6[4]

Figure 9 – SEM Sample E1. Localized aspect
of the mortar (Red Square: vacuoles
interconnected) [4]

Figure 10 – Elemental Analysis by X-ray
ray
spectroscopy at energy dispersion at the inner
edge of a vacuole[4]

Figure 11 – SEM Sample E1. Heterogeneity of
the matrix (Red Square: matrix carbonated;
rectangle: past rich in sulfate) [4]

Figure 12 – Elemental Analysis by X-ray
ray
spectroscopy at energy dispersion from area
with past Sulphated[4]
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Figure 13 – SEM Sample E1. Overall
appearance of the matrix of the coating
body. A carbonate horizon through the
matrix[4]

Figure 14 – Elemental Analysis by X-ray
spectroscopy at energy dispersion of the
carbonated area[4]

Figure 15 – SEM Sample E1. Matrix of the
coating body punctuated with salt
efflorescence (red square) [4]

Figure 16 – Elemental analysis by X-ray
ray
spectroscopy at energy dispersion, precipitated
to heart of the coated body[4]

Figure 17 – SEM Sample E1. Saline
efflorescence to heart, carbonate horizon in
the coating body (Square: Figure 12) [4]

Figure 18 – Elemental analysis by X-ray
ray
spectroscopy at energy dispersion,
efflorescence precipitated on the surface in
the area shown in Figure 16[4]

Thermal analysis
The results of the thermogravimetric analysis at 1000°C under nitrogen, coupled to the
differential thermal analysis, expressed in weight percentages and are shown in Table 2[4].
Table 2 – Thermal analysis of the top coat (weight %)
designation
open water (< 105°C)
bound water (from 105°C to 630°C)
loss (from 580° to 1000°C)
whose CO2 from CaCO3
whose CO2 from MgCO3
Total loss

sample (E1)
0.3
1.4
38.7
37.2
1.4
40.4

The interpretation of these results allows highlighting the species grouped in Table 3 [4]
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Table 3 – Estimation of the composition of the top coat
Constituent
MgCO3
CaCO3

(E1)
2.7
84.5

According to Table 3, the thermal analysis confirms the presence of a cementitious matrix
rich in carbonates, resulting from the carbonation of an aerial lime. The presence of
magnesium carbonate can be considered an impurity.
Determination of densities and porosity
The porosity accessible to water and the real and apparent densities soaked of the top coat
T results
sample (E1) was measured by soaking in vacuo, followed by hydrostatic weighing. The
obtained are presented in Table 4[4]
Table 4 – volumetric mass and porosity
Réf

Real density in kg/m3

Bulk density in kg/m3

(E1)

2080

1750

Porosity accessible to
water in %
32.7

Research and determination of soluble salts
The determination of the soluble salts (SO , Cl , NO ) was carried out by infrared
spectroscopy on the samples taken from different zones at different depths, to more than
1.50m from ground level. Results are expressed in weight percentages, in Table 5 [4]
Table 5 – Assay results ions (wt%)
Ref

Origin

Horizon

E4

bell, tower

0-1 cm

E5

bedside

0-1
1 cm

Cl

Na

NO

SO

0.22

0.04

0.12

0.29

0.04

<0.01

<0.01

0.03

0.05

0.02

K

The analyzed samples reveal different results.
With regard to the (E5) sample, the contents are negligible, whereas for the (E4) sample, a
high chlorides and sodium content is attested, this results confirms the pollution state of the
sample (E1), which comes from the same area as sample (E4).
The presence of sulfate, which is a salt of sulfuric acid H₂SO₄. Originates from air pollution. In
this case the sample (E4) was taken on the main facade of the building Fig 5, this facade is
oriented in the direction NE-SO. This direction is the trajectory that leads us to the industrial
abundant presence of CaCO3 in the coating
area of the city of Annaba. Furthermore to the abundant
facing, and in contact with SO4. This results in the transformation of the mortar into a crust
with water therefore degradable [7].
formed of CaSo4, this crust is very alterable with
Identification of microbiology products.
The microorganisms responsible for the degradations can be separated into two groups. Those
that cause the formation of visible deposits, such as algae, fungi, lichens. Those, more
insidious which, like certain bacteria, cause a decohesion of the material through their
metabolic reactions without forming a visible deposit. [8]. For this purpose and in order to
determine the biological load on a sample suspected of being damaged by a biological type
biology of the department of biology of
attack. We realized at the laboratory of molecular biology
the university of Souk Ahras, Algeria, an identification by visualization with the macroscope.
Microscopic observation and chemical tests have identified the following strains:
Four crustose lichens on the sample (E1): Caloplaca maritima, Candelariella medians,
Lecanora muralis and Squamarina gypsacea.
Two foliose lichens: Xanthoria parietina and Physconia grisea, and two bryophytes: Tortula
muralis and Orthotrichum diaphanum on the sample (E2).
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Conclusion
Investigations have been undertaken on a sample from the porch on the east tower, this
coating being characteristic of the oldest coating work phase, implementation on the Basilica.
We can conclude that the top coats and the coating body, their constituents are
characterized by:
The coating body comprises a hydraulic lime matrix, whose the carbonation is heterogeneous
in heart. The presence of calcium sulphate is also highlighted. It should be noted that a
significant pollution of sodium chloride is identified,
identified, its presence being more particularly
located in an area rich in calcium carbonate. Silico-calcareous sand is associated with this
matrix.
The top coating consists of a rich matrix carbonated lime, associated with limestone sand
domination, containing some siliceous grain. It is little affected by the presence of pollution,
or at least in traces (sulphates, chlorides), but its porosity is locally very high in the form of
interconnected vacuoles. These constitute a plane of weakness and may partially explain the
uniform aspect of this coating. This situation is most likely the result of circulating water,
leading locally a solubilising of the matrix.
The porosity of a top coating sample (E1) shows a characteristic porosity of a lime mortar.
Regarding research and dosing salts, it turns out that in the sampling area of this same
coating sample, we have confirmed a significant sodium chloride concentration, phenomenon
corroborated by microscopic examination.
Regarding the biological organisms that colonize the north side of the basilica, lichens and
bryophytes (foam) are identified. The dominant species in the (E1) sample is Candelariella
medians.
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Abstract
The use of stone in Portuguese masonry is an ancient and well-known practice. The demand of the construction in relation to
this material is essentially due to its resistant characteristics and the durability of all kinds of actions (climatic, physical,
chemical, human, etc.), but also to its decorative potential, to the relative ease with which it can be modeled and used, etc.
However, to the best of their characteristics, the stone and mortars that make up many of the masonry are materials with
limited durability when subjected to certain aggressions, and in particular when no cumbersome conservation /
maintenance. Portuguese monumental heritage is a good example of the use of stone, both structural and decorative. For
ease and low cost, the type of stone used corresponds almost always to the one in the vicinity of the work. Thus, in volcanic
zones like the Azores, we found predominantly masonry of volcanic stone. The Church of São João Baptista, in Angra do
Heroísmo, in the Azores, is an example of this situation. Built in the 17th century, it presents 3 types of volcanic stones in its
constitution: basalt, trachy and tuﬀ. It can be seen that the use of the diﬀerent types of stone in the church had several
approaches over time, making the set particularly heterogeneous. With the action of weather agents and little conservation
activity, the stones that make up this building present several pathologies, which it is urgent to identify and diagnose with a
view to its rehabilitation. This communication presents a preliminary analysis of the state of conservation of the Church of
São João Baptista, posing questions and challenges for a future intervention.
Resumo
O uso da pedra nas alvenarias portuguesas é uma prática ancestral e sobejamente conhecida. A demanda da construção em
relação a este material deve-se essencialmente às suas características resistentes e à durabilidade face a todo o tipo de
ações (climatéricas, físicas, químicas, humanas, etc.), mas também ao seu potencial decorativos, à relativa facilidade com
que pode ser modelado e usado, etc. No entanto, por melhores que sejam as suas características, a pedra e as argamassas
que constituem muitas das alvenarias são materiais com durabilidade limitada quando sujeitas a determinadas agressões e,
em particular, quando, cumulativamente, não for realizada qualquer tipo de ação de conservação/manutenção. O património
monumental português é um bom exemplo do uso da pedra, quer a nível estrutural, quer a nível decorativo. Por facilidade e
custo baixo, o tipo de pedra utilizada corresponde quase sempre ao existente nas proximidades da obra. Assim, em zonas
vulcânicas como os Açores, encontramos predominantemente alvenarias de pedra vulcânica. A Igreja de São João Batista,
em Angra do Heroísmo, nos Açores, é um exemplo desta situação. Construída no século XVII, apresenta 3 tipos de pedras
vulcânicas na sua constituição: basalto, traquito e tufo. Percebe-se que a utilização dos diferentes tipos de pedra na igreja
teve várias abordagens ao longo do tempo, tornando o conjunto particularmente heterogéneo. Com a ação dos agentes
climatéricos e pouca atividade de conservação, as pedras que compõem este edifício apresentam diversas patologias, que
urge identiﬁcar e diagnosticar tendo em vista a sua reabilitação. Esta comunicação apresenta uma análise preliminar do
estado de conservação da Igreja de São João Baptista, colocando questões e desaﬁos para uma intervenção futura
Keywords
Volcanic Stone ; Pathologies ; Azores; World Heritage
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Análise Preliminar do Estado de Conservação da
Igreja de São João Baptista em Angra do
Heroísmo, Açores
1. Enquadramento do tema
Ao longo dos tempos as sociedades foram percebendo que o seu património edificado deve ser
conservado de forma a preservar efetiva e conscientemente a memória coletiva do seu passado.
Com a publicação da Carta de Atenas e da Carta de Veneza, em 1931 e 1964 respetivamente,
iniciou-se um processo de unificação de conceitos, técnicas, normas e ideias em torno desta
matéria cada vez mais necessária e importante. No ano de 2000 com a publicação da Carta de
Cracóvia, assume-se, definitivamente e internacionalmente, que cada comunidade é
responsável pela identificação e gestão do seu património edificado e que os monumentos,
como elementos individuais desse património, possuem valores que se alteram com o tempo
mas necessitam ser preservados. Pode, então, afirmar-se que a evolução de valores que se
identifica em cada monumento é uma característica relevante do património ao longo da
História e consegue-se desenvolver a consciência e o conhecimento da necessidade de se
preservarem os bens culturais construídos. Estabelece-se ainda que, os instrumentos e os
métodos utilizados para uma correta preservação do património devem adaptar-se às situações
concretas e evolutivas e o contexto particular de escolha destes valores requer a elaboração
de um projeto de conservação e um conjunto de decisões que constituem o projeto de restauro
de acordo com critérios técnicos e organizativos apropriados. Como descrito na Declaração de
Budapeste (2002) os bens inscritos na Lista do Património Mundial representam riquezas que
nos são confiadas para serem transmitidas às gerações futuras, as quais delas são as legítimas
herdeiras.
Quer pelas suas características estruturais, térmicas, de estanquidade à água ou simplesmente
pela sua forma e aparência, a pedra é comumente usada nas alvenarias portuguesa. Um bom
exemplo deste facto é o património monumental português, cujo uso da pedra é ao nível
estrutural e/ou ao nível decorativo. Mas as pedras, e argamassas a ela associadas, por mais
satisfatórias que sejam as suas características são materiais com durabilidade limitada,
nomeadamente se não for realizado qualquer tipo de ação de conservação/manutenção. Como
refere Cunha (2017), considera-se que a necessidade de conservar é uma consequência direta
da existência de degradação e que esta deriva do facto de os materiais, mormente a pedra,
conterem em si componentes e características que os levam a interagir com o meio envolvente.
Desta estreita relação derivam transformações físicas e químicas que conduzem à diminuição
progressiva do seu desempenho.
Por facilidade e custo baixo, o tipo de pedra utilizada corresponde quase sempre ao existente
nas proximidades da obra. Assim, em zonas vulcânicas como os Açores, encontramos
predominantemente alvenarias de pedra vulcânica, nomeadamente, na ilha Terceira e na sua
capital Angra do Heroísmo, cidade onde se situa a Igreja de São João Baptista, objeto de análise
neste trabalho.
Angra do Heroísmo, inserida na lista de Património Mundial da UNESCO desde 1983, é um caso
de estudo muito especial que atrai, desde há muito, o olhar de arquitetos, geógrafos e
historiadores (Leite, 2014). Mas, embora pese este interesse na sua caracterização urbanística
e patrimonial, a cidade possui ainda alguns redutos históricos importantes quase
desconhecidos, como é o caso do Monte Brasil e da Fortaleza de São João Baptista, ali
construída. Este conjunto castrense, para além da sua função militar, hoje reduzida, guarda as
memórias dos impérios peninsulares dos séculos XVI e XVII (Silva et al, 2016) e apresenta um
enorme potencial, quer a nível de conhecimento histórico, quer a nível turístico, que importa
salvaguardar.
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Mas, para a execução de um projeto de conservação, deve proceder-se antecipadamente a um
exaustivo levantamento, quer a nível arquitetónico, quer ao nível de caracterização de
materiais e métodos construtivos, e a uma análise profunda do estado de conservação do
edificado em estudo. Nomeadamente, em património monumental a caracterização dos
elementos em pedra e da própria pedra utilizada é essencial para entender os seus modos de
degradação e definir as estratégias a adotar relativamente a este material em particular.
Com este trabalho pretende-se abordar a análise preliminar do estado de conservação realizada
na Igreja de São Baptista, bem como perceber quais as questões mais relevantes que necessitam
ser respondidas e aprofundadas de modo a, no futuro, servirem de base para a definição de
estratégias de preservação.

2. Enquadramento Histórico, Geográfico e Geológico
Em posição dominante sobre o istmo da península do Monte Brasil, no lado ocidental da baía
de Angra, e a oriente da baía do Fanal, a Fortaleza de São João Baptista integra um complexo
defensivo iniciado durante a Dinastia Filipina (1580-1640). A construção da fortaleza inicia-se
em 1583 após a conquista da Ilha Terceira pelas tropas espanholas sob o comando de D.
Álvaro de Bazán (1583). A sua função múltipla permitia, por um lado, a proteção do porto de
Angra e das frotas coloniais que nele se abrigavam à época, contra os assaltos de piratas e
corsários nas rotas do Atlântico Norte, e, por outro lado, permitia o aquartelamento das
tropas espanholas que faziam a defesa da ilha.
Iniciado o povoamento em meados do século XV, Angra tornar-se-ia, por isso e rapidamente, na
universal escala do mar do poente, como refere o cronista Gaspar Frutuoso, em finais do século
XVI, já que aqui aportavam ou aqui se abasteciam navios provenientes da costa da Guiné e
Mina, da Índia, Malaca e China, bem como de Cartagena de Índias, Cuba ou Venezuela e, pouco
mais tarde, Brasil (Silva et al, 2016).
Depois da Restauração da Independência de Portugal em 1640 e de resistiram durante 11 meses
a um cerco imposto pelas forças portuguesas, às forças espanholas renderem-se com honras
militares. Foi-lhes permitido retirarem-se com as armas pessoais e algumas peças de artilharia
com respetivas munições, embora acabassem por deixar para trás muito do armamento que
possuíam. Já na posse portuguesa, o conjunto foi dedicado a São João Baptista, em homenagem
de D. João IV de Portugal.
Em 1645 foi erguida, no interior da Fortaleza, frente à entrada pela Porta de Armas, a Igreja
de São João Baptista, em honra do padroeiro da fortaleza onde está inserida. Seria a construção
da primeira igreja no país após a Restauração da Independência Portuguesa.
A perda de importância estratégica apenas se começaria a notar no século XIX com as
independências na América e com o fim da navegação à vela, mas a relevância voltaria, em
força, com a segunda guerra mundial fazendo sentir, de novo, a necessidade de proteger as
rotas de comércio e abastecimento transoceânicas. Mesmo assim convém não esquecer o papel
relevante, embora algo contra vontade, desempenhado por Angra no período conturbado da
guerra civil de 1828–34, que opôs liberais e constitucionalistas a absolutistas e defensores do
antigo regime tendo, de um lado, D. Pedro, primeiro imperador do Brasil e quarto de nome em
Portugal e, do outro, seu irmão D. Miguel, que reinaria durante alguns anos sobre todos os
territórios portugueses salvo, precisamente, Angra e a ilha Terceira. O acrescento do nome,
passando de Angra para Angra do Heroísmo e a atribuição da mais alta condecoração
portuguesa, o colar da Torre e Espada, mostram até que ponto os liberais vitoriosos se sentiram
agradecidos (Silva et al, 2016).
O Monte Brasil, antiga cratera de um vulcão submarino está instalado sobre uma falha
considerada ativa e, geologicamente, é uma formação muito recente a qual resulta de dois
episódios eruptivos, com início há menos de 23000 anos e separados por cerca de 5000 anos de
acalmia. Para o estudo que aqui se apresenta importa referir a primeira fase eruptiva, do tipo
surtseiano e acontecida a aproximadamente 60 metros de profundidade. Esta fase foi
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

471

fortemente explosiva e gerou materiais que popularmente são designados como tufo. O tufo é
um tipo de rocha que se distingue por ser a um mesmo tempo friável mas igualmente muito
resistente ao impacto de projéteis. Estes tufos conseguem encontrar-se em boa parte das
construções da Fortaleza de São João João Baptista.
A Igreja de São João Baptista apresenta três tipos de pedras vulcânicas na sua constituição:
basalto, traquito e tufo. Percebe-se que a utilização dos diferentes tipos de pedra na igreja,
tal como na restante fortaleza, teve várias abordagens ao longo do tempo, tornando o conjunto
heterogéneo. Sobressai a utilização de traquito, explorado a alguns quilómetros da fortaleza,
nas estruturas da igreja e na sua decoração.

3. Caracterização da pedra e sua aplicação
Como já foi referido, na igreja de São João Baptista podem encontrar-se três tipos de pedra de
origem vulcânica nos diversos elementos construtivos. Pressupõe-se que a utilização
diferenciada da pedra está relacionada com a época de construção e em algumas situações com
a função do elemento em que é aplicada.
3.1 Caracterização Física, Química e Mecânica
Nas Tabelas 1 e 2 apresentam-se as características principais dos três tipos de rocha,
comparando-os.
Tabela 1 - Caracterização das rochas utilizadas na Igreja de São João Baptista.
Características

TUFO

TRAQUITO

BASALTO

Cor

Castanho, amarelo, cinza

Cinza, cinza “mesclado”

Preto, cinza

Estrutura e textura

Sedimentar e granular

Microcristalina e granular
porfírica

Vesicular e
microcristalina

Aderência aos ligantes

Elevada

Elevada

Elevada

(*)

Rocha ácida

Rocha básica

Elevada (**)

Elevada (**)

Resistência à compressão
(*)

Depende do tipo de cinzas na sua constituição
em qualquer direção

(**)

(***)

Elevada

(***)

se estratos orientados horizontalmente

Tabela 2 – Comparação qualitativa de algumas propriedades das 3 rochas
TUFO 

TRAQUITO ❖

Porosidade

❖

Densidade

❖

Higroscopicidade

❖

Permeabilidade

❖

Dureza

❖

Homogeneidade

❖

Resistência ao desgaste

❖

BASALTO



Nota: A sequência de símbolos adotada em cada uma das linhas corresponde à ordem dos 3 tipos de rocha,
por ordem crescente do valor da característica em análise. Como exemplo pode referir-se a relação entre as 3 rochas
no que diz respeito à porosidade: o basalto é menos poroso do que o traquito e este é menos poroso do que o tufo. Por
isso a ordem apresentada é  ❖  (respetivamente basalto, traquito e tufo).
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3.2 Tipos de utilização característica
Devido à construção mais tardia da Igreja, numa época em que a exploração de traquito a
poucos quilómetros da Fortaleza era já vulgar, percebe-se a utilização deste material na
generalidade dos elementos, quer estruturais, quer decorativos da Igreja. Ainda assim, pode
observar-se a utilização de tufo em alguns elementos estruturais na fachada sul
(remanescências de uma construção mais antiga, entretanto demolida?) (Figura 1-a)) e
pontualmente em elementos decorativos, como é o caso de uma fonte (Figura 1-b)) que existe
atrás da capela mor. Esta fonte, caso especial e demonstrativo da utilização de diferentes
pedras, tem também a presença de basalto, além de traquito e tufo. Nas torres sineiras
presume-se a utilização, também de basalto em alguns elementos decorativos. Na tabela 3 é
apresentado um esquema da utilização, de forma generalizada e/ou pontual, dos três tipos de
pedra nos elementos da Igreja.

a)

b)

Figura 1: a) Fachada sul da Igreja de São João Baptista; b) Fonte no interior da Igreja de São João Baptista

Tabela 3 – Tipos de utilização da pedra por elemento
Características

Elementos
estruturais
Elementos
ornamentais

Outros elementos
construtivos

TUFO
Pilares

Cunhais

TRAQUITO

BASALTO




Fachada
principal






Frisos







Cornijas







Ombreiras de
portas
Molduras de
janelas









Exterior



Torres sineiras
Interior
Forma generalizada


Forma pontual
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4.

Análise preliminar do estado de conservação

O estado de conservação da Igreja de São João Baptista é um tema complexo e que abrange um
vasto leque de observações e reflexões. No presente estudo, a análise centra-se no elemento
‘pedra’: a pedra em si e a pedra nos elementos construtivos (estruturais e ornamentais).
Apresentam-se nas Figuras 2 e 3 alguns exemplos de patologias nos elementos decorativos em
pedra e nos elementos construtivos, observados na Igreja de São João Baptista.

Exemplos de eflorescências.

Exemplos da presença de humidade.

Exemplos de perda de material.

Exemplos da presença de líquenes
(1) e colonização biológica/sujidade
(2).
Figura 2 – Imagens comentadas – Patologias nos elementos decorativos em pedra
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Exemplos da presença de humidade
e perda de material.

Exemplos de perda de material por
fragmentação (1) e por alveolização
(2).

Exemplos de perda de material por
delaminação (1) e por destacamento
em espessura (2).
Figura 3 – Imagens comentadas – Patologias nos elementos estruturais

Numa análise inicial e meramente visual, ao exterior da igreja, considerou-se que o nível de
degradação generalizado é elevado. No entanto, uma inspeção mais atenta, embora igualmente
visual e sem meios de diagnóstico complementares, permitiu perceber a menor gravidade dos
problemas, tendo sido possível também identificar problemas estéticos e/ou com reduzido
impacto funcional, como por exemplo anomalias relacionadas com infiltrações nas caleiras
interiores de pedra, colonização biológica, sujidade e a existência de plantas nos socos
exteriores. Estas anomalias, embora mereçam uma segunda análise e uma definição cuidada
dos trabalhos de conservação/reparação, não representam dificuldades de diagnóstico,
previsão da evolução ou definição da intervenção corretiva (Silva et al, 2016).
Ainda relativamente ao exterior, existem, no entanto, algumas anomalias mais complexas de
resolver e prever a sua evolução. Por um lado, a elevada degradação por perda de material dos
blocos de pedra dos elementos da envolvente exterior (quer com função estrutural, com função
construtiva corrente ou com função decorativa); por outro lado, a ausência de proteção contra
a ação da água de todas as superfícies ornamentais horizontais (frisos, cornijas, etc). Verificase ainda a existência de incompatibilidade em termos de comportamento mecânico entre
argamassas de reparação e refechamento de juntas e os blocos de pedra. Por último, mas não
menos importante, a falta de estanquidade das cúpulas de alvenaria de pedra das torres
sineiras.
A perda de material referida ganha relevância em elementos estruturais importantes e muito
expostos, como é o caso de alguns cunhais ou o caso das torres sineiras. Nesta fase, torna-se
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difícil identificar a evolução do comportamento destes elementos ou até de prever o seu
comportamento perante um sismo, por exemplo. A degradação destes elementos, dos
elementos ornamentais e de outros elementos construtivos (como cunhais, frisos e cornijas)
com pedra aparente, reflete ainda outros problemas não menos significativos. Destes problemas
destaca-se: o potencial perigo para os utilizadores do espaço envolvente da igreja, a perda de
estabilidade local (e eventualmente global), as infiltrações de água para o interior e a intensa
perda de valor da imagem arquitetónica da Igreja em si e da Igreja no conjunto da Fortaleza.
É ainda de referir a questão da estanquidade das cúpulas das torres sineiras. Estes elementos,
apesar da sua forte inclinação, qualidade e bom estado de conservação estrutural, não se lhes
é conhecida a solução de impermeabilização. Solução esta que, atualmente, se verifica não
desempenhar eficazmente a sua função.
Relativamente ao interior da igreja, esta análise preliminar indicia que o estado de conservação
não é motivo de preocupação significativa. Pressupõe-se que, após resolução dos problemas do
exterior, seja apenas necessário um tratamento sintomático.
Genericamente e tendo como referência o glossário do ICOMOS – Portugal (2008), podem ser
identificadas na pedra da Igreja de São João Baptista diversas alterações, danos, formas de
deterioração e degradação distintas e manifestações de meteorização. Na Tabela 4,
apresentam-se resumidamente as formas de degradação mais visíveis.
Tabela 4 – Formas de degradação da pedra observáveis na Igreja de São João Baptista
Patologias

Elementos
estruturais

Elementos
ornamentais

Outros
elementos
construtivos

Torres sineiras

Delaminação/peeling/scaling









Desagregação









Fragmentação









Alveolização









Erosão









Perfuração (ação humana)









Eflorescência









Líquenes









Colonização biológica,
Musgo/Plantas









Sujidade









Forma generalizada

Forma pontual

Notas Finais
Com esta análise preliminar pretende-se iniciar a discussão sobre o comportamento deste tipo
de rochas em alvenarias e estruturas de monumentos, tão comuns nos Açores, verificando o
estado de conservação atual e percebendo quais os fatores mais preocupantes que devem ser
abordados com vista à previsão da evolução do estado de conservação e à posterior definição
de estratégias a adotar para a preservação da Igreja.
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Assumindo este conhecimento preliminar, pode afirmar-se que o tipo de pedra mais comum na
igreja é o traquito. Precisando ainda de confirmação histórica, relaciona-se a sua utilização
com a época em que foi construída a igreja e com as características da própria pedra que se
adequam a ser utilizada quer em elementos estruturais, quer em outros elementos construtivos,
quer em elementos ornamentais. Assim é de sumo interesse fazer a sua caracterização
exaustiva, no prosseguimento do trabalho.
Relativamente às patologias encontradas, pode-se genericamente afirmar que se concentram
em 3 tipos principais de degradação: perda de material, presença de humidade e colonização
biológica. Mas, percebe-se que para cada um destes 3 tipos há uma afinação de classificação a
fazer, ou seja, dentro de cada um haverá uma classificação mais cuidada e criteriosa das
patologias. Para tal continuar-se-á a usar como base de estudo o Glossário ICOMOS já referido.
Percebendo-se uma excessiva vulnerabilidade às condições atmosféricas locais, esta reflexão
torna-se de elevada importância para perceber quais os agentes, que atuam sobre a igreja,
requerem uma investigação mais profunda. O problema principal centra-se na coexistência dos
três tipos de pedra vulcânica diferentes, sendo que um deles é muito vulnerável (tufo) criando
problemas “secundários” relacionados com a degradação acelerada dos elementos de pedra,
da perda de função e de valor, e ainda possíveis problemas estruturais. Percebe-se também a
necessidade de aprofundar o estudo do efeito dos agentes atmosféricos, de perceber a relação
entre estas ações e os elementos construtivos e a própria pedra. Será fundamental perceber se
a localização, orientação e exposição dos elementos e o tipo de pedra estão, diretamente,
relacionadas com as patologias encontradas.
Por outro lado, será essencial perceber em que medida a ação do homem pôde ou pode
alterar o processo de degradação e a conservação da igreja. As várias ações do homem já
identificas pela história, como a colocação de reboco em toda a igreja ou sua retirada
posterior. Será que estas ações aceleraram a degradação da pedra? Ou ajudaram de alguma
forma à sua preservação?
Estas são as preocupações e dúvidas atuais e que estão na base do estudo preliminar aqui
apresentado. Questões estas que se pretendem ver respondidas no decorrer do estudo.
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Abstract
Nowadays, it is important to raise awareness and inﬂuence our society to the rehabilitation practice of buildings once that
are increasing the number of poorly maintained and unusable buildings, deteriorating the visual image of our cities. In this
way, rehabilitation has been increasing value and interest in the way of revitalizing and improvement the aged houses
construction. This paper presents as a contribution to the study of intervention concepts in social housing buildings, having
as case of study the neighbourhood of Pereiró, in the city of Oporto, Portugal. In a ﬁrst phase, this work makes a summary of
the history, morphologic, social and constructive relationship in architecture of the neighbourhoods of social interest in
Oporto developed up to the date of the study case, followed by an analysis of the building under study and surroundings. In
a second phase, the case study is exposed with the aim of the proposal of rehabilitation of the existing, allied to a
construction concept adaptable to the current experiences, diversiﬁed in its organization and internal relationship, mutant
over time and the increasing needs of its occupants, through an architectural rehabilitation project based on a functional
evaluation of the existing and the process of the architectural project, which pursues the idea to include the concept of
ﬂexibility and adaptability in housing. The ﬁnal project proposes the rehabilitation of the building with a methodology of
typological reconversion, improving the construction both in its aspects of architectural design, as well as in its constructive
and comfort aspects.
Resumo
Cada vez mais é importante consciencializar e inﬂuenciar a nossa sociedade para uma prática de reabilitação, sendo
crescente o número de edifícios que se encontram debilitados e inutilizáveis, deteriorando a imagem visual das nossas
cidades. Deste modo, a reabilitação tem vindo a ganhar valor e interesse no modo de revitalizar a construção envelhecida e
o melhoramento do parque habitacional. Este artigo apresenta-se como um contributo para o estudo da intervenção em
edifícios habitacionais de interesse social, tendo como caso de estudo o Bairro de Pereiró, 1956, na freguesia de Ramalde,
na cidade do Porto em Portugal. Numa primeira fase aborda-se o historial sintético da relação morfológica, social e
construtiva da arquitetura dos bairros de interesse social no Porto, desenvolvida até à data do caso de estudo, seguindo-se
uma análise do edifício em estudo e da sua envolvente. Numa segunda fase, tendo como objetivo a proposta de reabilitação
do existente aliada a uma construção adaptável às vivências atuais, diversiﬁcadas na sua organização e relação interna,
mutante ao longo do tempo e às necessidades dos seus ocupantes, expõe-se o caso de estudo – o bairro de Pereiró –
através de um projeto arquitetónico de reabilitação com uma avaliação funcional do existente e o processo de projeto, no
qual se procura aplicar o conceito de ﬂexibilidade e adaptabilidade na habitação. Recorrendo à reabilitação do edifício numa
metodologia de reconversão tipológica, melhorando a construção quer nos seus aspetos de desenho arquitetónico, quer nos
seus aspetos construtivos e de conforto.
Keywords
Social housing ; Rehabilitation; Architectural project ; Pereiró neighbourhood
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Projeto Arquitetónico de Reabilitação em Edifício
de Interesse Social.
Caso

de

estudo:

bairro

de

Pereiró

-

Porto

1. Introdução
A cidade do Porto registou um crescimento populacional assinalável na transição do séc. XIX
para o séc. XX, resultante do êxodo rural intimamente ligado à expansão da indústria e melhoria
da rede de transportes urbanos. No entanto, este crescimento gerou algum impacto negativo
na construção habitacional. Foi visível a degradação, separação e isolamento das áreas
habitacionais destinadas à classe trabalhadora, fomentando a sobreocupação do espaço e o
nascimento das “ilhas”, caracterizadas como habitações precárias e insalubres, casas
improvisadas em terrenos desocupados, quintas, becos e vielas afastados do centro, a maior
parte das vezes em fileira, acedidos por uma entrada única e com uma única retrete. [1]
Entre 1900 e 1920, surgem os bairros do “Comércio do Porto”, de origem privada, dando os
primeiros passos naquela que viria a ser a construção de habitação de interesse social. Estes
bairros eram constituídos por moradias agrupadas em quatro ou em fileira. Embora tenham sido
contruídos com o intuito de alojar os operários, tal não aconteceu devido às altas rendas
praticadas para esta classe [2]. Deste modo, acabou por ser a Câmara Municipal do Porto a dar
resposta mais relevante a este problema com a criação das “colónias operárias”. Entre 1914 e
1917, construíram-se 312 habitações num total de 4 bairros: Colónia Antero de Quental, Colónia
Estevão de Vasconcelos, Colónia Viterbo Campos e Colónia Dr. Manuel Laranjeira.
Contudo, as ilhas continuavam a apresentar-se como uma solução adequada às condições de
oferta e em constante crescimento. As rendas eram reduzidas, a sua construção não requeria
grande capital e este era retornável num curto espaço de tempo, os patrões industriais
beneficiavam e a construção não era controlada pela Câmara. [3]
Com a implantação do Estado Novo, em 1933, o problema habitacional é reconsiderado e
nascem as casas económicas caracterizadas pela ideologia Salazarista e de índole unifamiliar.
Um modelo tradicionalista, com jardim em frente e um quintal nas traseiras, integrados em
quarteirões com arruamentos secundários, jardim e escola. Alguns também possuíam igreja,
centro social e lojas de bens de consumo, o reaportuguesamento de Portugal suportado pela
obra de Raul Lino [3]. Porém, em 1956 ainda se estimava a falta de cerca de 9 mil habitações
e a necessidade de recuperação de cerca de 4 mil casas em ilhas.
Assim, surge o “Plano de Salubrização das Ilhas do Porto”, os primeiros passos na criação de
habitação multifamiliar de interesse social, com a construção dos bairros de S. Vicente de
Paulo, da Rainha D. Leonor e de Pereiró; com desenhos assinados por Almeida d’Eça,
contemplando duas soluções de projeto distintas. Uma solução A em tipologia de bloco, com
divisão direito/esquerdo e a solução B em tipologia de galeria horizontal. A planta desenvolvese com entrada direta da galeria para a sala com recanto de cozinha, da qual se tem acesso aos
diferentes números de quartos e à instalação sanitária.
Posteriormente é realizado o “Plano de Melhoramentos”, um estudo consolidado do anterior,
posto em prática a partir de janeiro de 1957 com a construção de 6 000 habitações em 10 anos.
Sabendo que todas as construções têm uma vida útil, e observando os edifícios referidos
anteriormente passado 50 anos da sua construção, são notáveis as suas anomalias e estas
intervêm na satisfação do usuário com a habitação. Tendo em conta os Censos de 2011 relativos
à generalidade do parque habitacional em Portugal, apesar deste ser considerado em bom
estado de conservação (com 71% dos edifícios sem necessidade de reparações), 27% dos edifícios
necessitam de reparações sejam em pequena, média ou grande escala, e 2% dos edifícios
encontram-se completamente degradados [4].
É, também, de importante relevância referir que as áreas, tanto dos fogos como das suas
divisões dos casos referidos anteriormente, construídos até 1966, não respeitaram nem
respeitam atualmente as áreas mínimas impostas pelo RGEU – Regulamento Geral das
Edificações Urbanas de 1951. Podendo, ainda, ser o seu desenho considerado desatualizado
relativamente às vivências e necessidades da sociedade atual.
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Neste sentido, torna-se importante intervir no existente, dotando-o de boas condições para a
vida humana, antes de se considerar a sua demolição e construção nova, tendo em conta a
sustentabilidade e custos destas ações.

2. O Bairro de Pereiró
2.1 Envolvente do Bairro
O bairro de Pereiró situa-se na Freguesia de Ramalde, na cidade do Porto. A sua construção
iniciou-se em 1956 por iniciativa da empresa CTT-Correios de Portugal para dar moradia aos
seus funcionários em terreno cedido pela Câmara Municipal do Porto, e esta, após o encargo da
obra, ficaria responsável pela sua manutenção.
O bairro é formado por dois blocos idênticos, com um desenvolvimento retangular em planta e
implantados um em frente ao outro. No seu meio encontram-se o bairro dos Pobres e, agora, o
bairro dos Choupos. Na extensão do seu quarteirão dispõe-se ainda um campo desportivo e a
escola primária de Pereiró. A envolvente do bairro a sul, este e oeste é, deste modo, constituída
por diversos núcleos residenciais sendo na sua maioria de origem municipal, nomeadamente o
Agrupamento de Moradias Económicas de Ramalde, denominado atualmente como Bairro de
Pereiró, o Bairro de Ramalde e o Bairro dos Choupos, como referido anteriormente, integrado
no mesmo quarteirão. O espaço a norte, que durante muito tempo tinha total caraterização
rural, é hoje ocupado pelo Instituto de Administração e Gestão, o Instituto Nacional de
Engenharia e Tecnologia Industrial, o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica,
bem como pela Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e afins de Portugal,
entre outros edifícios empresariais.
O quarteirão integra-se numa área predominantemente residencial e consolidada da estrutura
urbana local, com uma imagem geral positiva, consistente e vitalizada. Com proximidade a vias
de acessos importantes, boa rede de transportes públicos, segue uma malha de acessibilidade
pedonal e viária devidamente estruturada que determina e harmoniza funcionalmente as
relações entre o bairro e a envolvente. Nas suas proximidades, é de referir que existe acesso a
grandes equipamentos como: hipermercado, farmácia, institutos de ensino superior, escola de
cursos de qualificação profissional, bem como diversas superfícies de pequenas unidades
comerciais como restaurantes, padarias e cafés. Desta forma, é assegurado o abastecimento
diário dos habitantes nas suas necessidades bem como a vitalidade da zona, como se pode
observar na figura 1.

Figura 1 - Vista superior de localização, por satélite, do bairro. Legenda: laranja- habitação unifamiliar, azul escurohabitação multifamiliar, roxo- bairro dos pobres, rosa- agrupamento de moradias económicas de Ramalde, vermelhoedifícios do caso de estudo, verde- área ajardinada, amarelo- educação, azul-serviços e comércio. Fonte: Imagem
elaborada pela autora sobre mapa do Google maps.

Os espaços exteriores envolventes ao bairro assumem grande importância na qualificação da
zona, evidenciando um equilíbrio e unidade de composição entre os diversos elementos
urbanísticos presentes (espaços ajardinados, zonas pedonais e mistas, arruamentos e edifícios),
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estão harmonizados e contribuem devidamente para a utilização do espaço, respeito e
identificação da área residencial, apresentando corretas condições de dimensionamento e
tipologia, estimulando diversos usos pedonais e respeitando uma hierarquização viária.
Contudo, a manutenção destes espaços exteriores não se revela eficiente, estando concluídos
e consolidados, porém em condições razoáveis de manutenção, existindo mau estado do piso
exterior em alguns locais, e com poucos ou nenhuns elementos de mobiliário urbano.

Figura 2 - Bloco A e relação com a envolvente.

2.2 Edifício em estudo
O bairro é constituído por dois edifícios (Bloco A e B) em galeria de habitação multifamiliar,
sendo cada bloco constituído por 32 habitações. Assim, o bairro inclui-se na solução B do “Plano
de Salubrização das Ilhas do Porto” [5].

Figura 3 - Planta de Implantação do Bairro. Legenda: cinza claro- edificado, cinza escuro- edifícios do bairro de
Pereiró, vermelho- acessos. Fonte: Conceição,2010 [5].

Arquitetonicamente, esta solução caracteriza-se pelo acesso às habitações em disposição de
galeria horizontal exterior e as suas escadas exteriores em betão armado, com uma inigualável
esbelteza, leveza e transparência, enquadradas numa fachada de tratamento muito racional.
As áreas brutas dos fogos são inferiores às indicadas pelo RGEU [6] numa margem significativa
como se pode observar na tabela 1.
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Tabela 1 - Análise comparativa de áreas correspondentes às tipologias do Bairro CTT. Fonte: Elaborada pela autora
com base em: Restivo, 2014 [7].
Tipologia
superfície total do fogo
área habitável do fogo
área habitável (mínima) disposta no
RGEU
área bruta do fogo
área bruta (mínima) indicada no
RGEU

T2
40,00 m²
33 m²

T3
50,90 m²
41,8 m²

43,50 m²

54,50 m²

46,8 m²

61,2 m²

72 m²

91 m²

Sendo assim, considera-se não ter sido previsto, nas soluções das habitações, dimensionamento
em todos os compartimentos em concordância com espaço e mobiliário ou equipamento
necessário para as atividades habituais relacionadas com o modo de vida do agregado familiar
e a sua evolução, conforme é descrito nas RTHS [8] – salientando-se aqui que a elaboração das
RTHS aconteceu várias dezenas de anos após a construção deste bairro, em 1984, procurandose nesta altura aliar à habitação de interesse social uma expressiva qualidade global e portanto
também em termos de espaciosidade. O RTHS não descrimina áreas para os compartimentos
sendo utilizado nas tabelas deste documento, como referência, os valores descritos no RGEU,
1951.
De certo modo, houve uma preocupação em tornar estes espaços ambiental e visualmente mais
agradáveis e amplos recorrendo às entradas de luz, compondo uma fachada racional e de leveza
visual. Consequentemente, importa destacar os espaços comuns destes edifícios que, para além
das singularidades construtivas, são agradavelmente inundados de luz natural, dimensionados
com uma equilibrada espaciosidade e permitem uma privilegiada e interessante vista sobre o
exterior.
Construtivamente, os edifícios são compostos por vigas e pilares em betão armado, paredes
exteriores em tijolo vazado de 15 cm, paredes divisórias interiores de 5 cm e divisórias entre
habitações em tijolo de 10 cm [9]. Os acabamentos interiores originais são em reboco de
cimento fino, quer nas paredes divisórias de todos os compartimentos, bem como no teto dos
mesmos, nos pavimentos correspondentes à instalação sanitária e à sala-comum com recanto
para cozinha. Apenas o pavimento das zonas de quartos é revestido em tábuas de madeira
maciça. As habitações não possuem qualquer isolamento térmico ou acústico adicional nas suas
paredes e lajes de pavimento.

3. Proposta de reabilitação
3.1 Enquadramento
Este trabalho de análise da situação existente debruçou-se especificamente no caso de estudo,
com o objectivo de desenvolver uma proposta de reabilitação do bairro tendo em conta a
adaptabilidade do edifício à população residente, melhorando desta forma a qualidade de vida
dos habitantes.
Deste modo, metodologicamente, foi feito um estudo histórico da habitação de interesse social
na cidade do Porto, efetuadas visitas ao local do caso de estudo e contacto com a população
residente, no intuito da deteção dos problemas atuais quer ao nível acústico, estrutural e
funcional do edifício, quer a nível pessoal dos residentes que utilizam e lidam no seu dia-a-dia
com a habitação [10]. A avaliação da situação existente e a proposta de intervenção são
baseadas na aplicação de inquéritos aos residentes, na avaliação exigencial térmica e nos
resultados da inspecção técnica realizados no edifícios. Foi feita uma análise de casos de
habitação multifamiliar de interesse social reabilitados e/ou adaptados, que permitiu perceber
qual o trabalho que tem sido desenvolvido no município para resolver anomalias características
destes edifícios, bem como estudos e projetos que se julgam eficazes na resolução dos mesmos,
com destaque para os construídos na primeira metade do século XX. Assim sendo, foram
reunidas todas as ferramentas de estudo para elaborar uma proposta global de reabilitação do
bairro, apresentando-se, de seguida, o estudo funcional do existente e a proposta arquitetónica
de intervenção no caso de estudo.
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3.2 Avaliação funcional do existente
O Bairro dos CTT foi construído há cerca de 60 anos, tendo sofrido, durante estes anos, algumas
obras de manutenção por parte dos serviços camarários e intervenções pontuais, contudo são
visíveis os seus pontos de conflito de desenho da planta não mais adaptado à sociedade atual.
Cada edifício é composto por 4 pisos (R/chão + 3) todos iguais, contemplando apenas tipologias
T2 e T3 (figura 4 ). Relativamente à sua acessibilidade, o edifício integra 3 entradas abertas ao
exterior formadas unicamente pelo corpo de escadas e pela galeria horizontal de acesso
independente aos fogos (figura 5), tornando a sua acessibilidade, nos pisos superiores,
impossível para indivíduos de mobilidade reduzida, uma vez que não existe elevador.

T3

T2

T3

T2

T2

T2

T3

T3

Figura 4 - Piso tipo existente - tipologias.

Figura 5 - Piso tipo existente - acessibilidade.

A entrada nas habitações é direta para a sala comum com recanto para cozinha e da qual se
faz a distribuição para os respetivos números de quartos e instalação sanitária (figura 6). A
solução habitacional é servida de uma organização simples, clara e intuitiva, contudo de áreas
bastante reduzidas e insuficientes (tabela 2), principalmente no espaço de cozinha e instalação
sanitária, a sua estrutura, organização e disposição caracteriza-se por falta de espaciosidade,
funcionalidade e compartimentos bem “mobiláveis”. Refere-se também que nas habitações do
bairro de Pereiró e devido à sua disposição interior, não existe uma forte demarcação entre
zonas sociais e zonas íntimas, não permitindo garantir a privacidade entre estes espaços.
T3
3

T2
4

4

1

2
1

3

2

4
4

4

Figura 6 – Planta de tipologias existente. Legenda: 1-Sala comum, 2-Cozinha, 3-Instalação sanitária, 4-Quarto.
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Tabela 2 - Quadro de áreas das compartimentações de tipologias T2 e T3 do Bairro CTT e RGEU.
Compartimentação
Sala comum c/ espaço para
cozinha

Habitação T2 - CTT

Habitação T3 - CTT

14,50 m²

16 m²

Instalação sanitária

2,50 m²

3 m²

Quarto 1
Quarto 2
Quarto 3
Suplemento de área
obrigatório

8 m²
8 m²
/

8 m²
8 m²
6,80 m²

/

/

RGEU
Sala
12 m²
Cozinha
6 m²
T2
3,5 m²
T3
4,5 m²
10,5 m²
9 m²
9 m²
T2
6 m²
T3
8 m²

Tendo em conta a faixa etária dos habitantes residentes no bairro estudado, julga-se existir
uma falta de adequação dos acessos comuns verticais, bem como do interior da habitação no
que toca à sua capacidade para pessoas condicionadas na sua mobilidade, face a condições de
saúde e segurança.
Ao longo dos anos, os proprietários têm feito alterações às tipologias de acordo com o seu modo
de vida. Em 80% das habitações T3, os habitantes procederam à construção de uma parede
divisória entre a cozinha e a sala, aumentando a bancada da cozinha e respetivo espaço
destinado à confeção das refeições. Quanto às habitações de tipologia T2, em 50% dos fogos,
também existe esta divisão através de parede, mas na sua maioria de material mais flexível e
amovível, como por exemplo: porta de fole ou cortinado de tecido. Relativamente aos
elementos da instalação sanitária, em 90% das habitações o tanque original foi substituído por
uma banheira de dimensões reduzidas ou um duche, em 50% das casas a instalação sanitária foi
totalmente remodelada. Em muitas situações, a parede de divisão entre a sanita e os restantes
elementos foi eliminada.
A satisfação com a solução doméstica e a sua integração no edifício e com a vizinhança parece
ser bem afirmada por uma apropriação de espaço claramente positiva. Os principais pontos
negativos físicos prendem-se com a falta de espaço e má distribuição de equipamentos da
instalação sanitária e cozinha, que interferem com a facilidade de tarefas diárias a realizar e
com a circulação dos habitantes.

3.3 Processo de projeto arquitetónico
Um equilíbrio de desenho do construído poderá ser encontrado tendo em conta o redesenho
dos fogos,procurando-se a adaptação dos espaços referidos quer na sua acessibilidade e
funcionalidade, quer na sua segurança. Aliada ao cumprimento de normas construtivas, na
procura de oferecer qualidade de vida aos habitantes não apagando a memória e o valor
arquitetónico da construção.
O projeto arquitetónico baseou-se, principalmente, no interior do edificio e numa nova
estrutura de acesso vertical central, composta por uma caixa de escadas e um elevador,
fazendo num unico acesso vertical a distribuição a todos os pisos e respectivas habitações
(figura 7).
O processo de projeto foca-se na transformação tipológica, onde, após o estudo social e
arquitetónico-contrutivo, propõe-se a existência de 18 habitações em cada edifício, totalizando
no bairro 36 habitações. Sendo a distribuição por piso de dois T0, dois T1 e dois T2 no piso
térreo; dois T3 mais dois T2 nos pisos superiores; ilustrado pela figura 7, resultam as seguintes
tipologias habitacionais de T0 com 39,9m², T1 com 50,5m², T2 com 68,8m² e T3 com 102m².
Na divisão interior das habitações houve a preocupação de respeitar as aberturas existentes nas
fachadas, mantendo-as e, desta forma, as entradas criadas na fachada posterior para as
habitações laterais ocupam o lugar de uma janela na fachada original, preservando-se todas as
restantes aberturas conforme original. Para tal, a organização das habitações também se
estruturou tendo em consideração estas aberturas.
Relativamente à compartimentação das habitações, houve a necessidade de aumentar as áreas
mínimas aconselháveis pelo RGEU no intuito de ocupar o espaço existente, respeitando, pelo
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menos, as áreas mínimas, e atribuindo às habitações espaciosidade, funcionalidade e
organização.

Figura 7 – Planta (em cima) piso térreo e (em baixo) piso tipo – tipologias e acessibilidade.

Procurou-se manter os princípios das habitações existentes, numa estrutura regrada, clara e
objetiva. Foram respeitadas e redesenhadas as zonas originalmente de áreas “secas” e
“húmidas”, até por questões de harmonização com as tubagens existentes.
Teve-se em consideração, na reformulação dos compartimentos (figura 8), áreas e disposição
de mobiliário destas tipologias e a possibilidade da sua ocupação por um utente com mobilidade
reduzida.

Figura 8 – Planta de tipologia T1+ T0, T2 e T3 (respetivamente). Legenda: 1-Entrada, 2-Sala de estar/comum, 3-Sala
de jantar, 4-Cozinha, 5-Instalação sanitária, 6-Quarto, 7-Lavandaria.

A lavandaria, surgiu como uma divisória indispensável não só no aproveitamento da área
disponível de zona húmida, mas também, como verificado, ter sido uma necessidade dos atuais
habitantes. Projetualmente, permitiu reduzir área na zona de cozinha, o que se aliou ao
desenho de uma cozinha livre, desafogada e funcional, possibilitando a sua abertura
desimpedida de privacidade às zonas tangentes, uma vez que a proposta prima por uma
reabilitação adaptável e flexível.
A varanda é um aproveitamento da laje da galeria horizontal atual, pois uma vez tendo sido
destruídos os acessos laterais, a habitação apropria-se deste espaço, mas mantendo as suas
características iniciais de varanda.
A adaptabilidade e flexibilidade está presente nesta proposta de várias formas, não só pela
materialidade utilizada nas paredes interiores (paredes de perfis metálicos e placas de gesso
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laminado), que permite ao habitante numa escolha prévia das suas barreiras antes da
construção ou posterior à mesma, mas que isso não seria possível sem o desenho regrado,
organizado e funcional interior oferecido.
A habitação é dividida em duas zonas, uma zona A de maior privacidade e fixa: os quartos e
instalação sanitária, e uma zona B de flexibilidade, adaptabilidade e social composta por quatro
compartimentos: a cozinha, sala de estar, sala de jantar e hall de entrada, que permite a sua
total, parcial ou nenhuma abertura, possibilitando formar entre 1 a 4 zonas diversificadas,
permitindo diversas conjugações de espaços abertos ou fechados e à sua disposição (figura 9).

Figura 9- Estudo de adaptabilidade, funcionalidade e privacidade.

Este tipo de flexibilidade permite ao residente criar espaços independentes, para uso de
escritório particular por exemplo, ou a conjugação interna da habitação conforme o seu gosto,
cultura, crença ou estilo de vida.

4. Conclusões
Relativamente ao estudo desenvolvido para compreensão da contextualização da habitação de
interesse social na cidade do Porto, sabemos, hoje, que houve dois momentos de maior
importância: entre 1933 e 1950 onde a solução praticada foi de habitação unifamiliar; e entre
1956 e 1966 onde se verificam, em relativa grande escala, as habitações multifamiliares,
revelando-se, estas, a melhor opção na resposta à problemática de falta de habitação.
Sendo o caso de estudo originário dessa problemática e construído em 1956, verifica-se uma
total desatualização de áreas, compartimentação e uso do espaço, não mais adaptado às
vivências do dia-a-dia presente.
Deste modo, procurar identificar e clarificar a malha existente, acessibilidades e usos do
espaço, respeitando tubagens e demais instalações, é a base para repensar e reformular o
espaço. Podendo-se intervir no mesmo, através de uma reconversão tipológica, fazendo-se uso
da junção de tipologias para poder cumprir áreas mínimas e satisfatórias às necessidades do
habitante. Ainda assim, aplicando e seguindo uma filosofia de flexibilidade e adaptabilidade do
espaço, permitindo-se os seus diferentes usos e conjugações, aplicadas diversas estratégias de
definição, funcionalidade e organização da respetiva planta geral, bem como,
construtivamente, fazendo-se recurso de sistemas efémeros e que permitam a moldagem do
espaço.
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Abstract
The Santa Casa da Misericórdia from Castelo Branco owns a building’s complex constructed between 1526 and 2008, and
nowadays used as kindergarten, elderly homes and a Medicine Rehabilitation Centre. Not only because the construction’s
year, but also because all intervention actions performed, the diversity of constructive solutions that can be found is huge,
not just among buildings but also in each one of them. This work has an aim to identify this variety of constructive solutions
and to analyse the comfort level according to the users from elderly homes. Thermal comfort inquiries were designed, and
applied by interviews to assure the understanding by the citizens, using the ASHRAE scale, being the results overlapped with
the solutions identiﬁed (some of them through “in loco” tests). With the results was possible to identify the areas with a
major need of intervention due to the major percentage of dissatisﬁed users, allowing the proposal of an intervention plan
with activities programmed and realized according to its need and available budget.
Resumo
A Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco possui um conjunto de edifícios contruídos entre 1526 e 2008, sendo
atualmente utilizados como creche, asilo de idosos e centro de reabilitação médica. Tanto o ano de construção, como as
diversas intervenções realizadas, traduzem-se na diversidade de soluções que se podem encontrar, dentro do mesmo
edifício ou entre construções. Este trabalho teve como objetivo identiﬁcar a variedade de soluções construtivas existentes e
analisar o nível de conforto dos utentes nos edifícios ocupados como lar de idosos. Foram desenhados inquéritos de conforto
térmico, aplicados através de entrevista para garantir o seu entendimento pelos idosos, utilizando a escala ASHRAE, sendo
os resultados comparados às soluções encontradas (algumas identiﬁcadas a partir de ensaios). Com os resultados foi
possível identiﬁcar os espaços com maior necessidade de intervenção devido à percentagem de insatisfeitos, permitindo
que as ações de reabilitação possam ser programadas e realizadas de forma faseada de acordo com as necessidades e
disponibilidade ﬁnanceira da instituição.
Keywords
Elderly homes; buildings rehabilitation; thermal comfort; Fanger method

488

Definição de Estratégias de Intervenção nos
Edifícios da Santa Casa da Misericórdia de Castelo
Branco
1. Introdução
O conforto térmico é definido pela sensação térmica expressa por pessoas sujeitas a essa
avaliação, ou seja, define-se como "a condição da mente que expressa satisfação com o seu
ambiente térmico" [1]. Com o avanço da idade, o sistema de regulação térmica do organismo
humano fica debilitado, o que torna mais difícil a realização dos procedimentos para
controlar a desidratação, em altas temperaturas, ou de manter o corpo quente quando está
frio. Considerando-se as especificidades da população sénior do lar de idosos em estudo, foi
realizado um inquérito de avaliação da sensação térmica dos utentes em edifícios destinados
a lares de idosos, definindo-se o valor médio da sensação térmica para definição do
parâmetro PPD de acordo com o modelo de Fanger, que permite estabelecer uma previsão
quantitativa de pessoas insatisfeitas termicamente com o ambiente [2]. De acordo com dados
obtidos, identificou-se os espaços dos edifícios com desconforto térmico, apontando-se
algumas soluções de intervenção que poderiam colaborar para a reabilitação dos espaços.

2. Caso de estudo – a Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco
Esta instituição remonta a sua fundação, em 1514, sendo o seu fundador, o venerável
Bartolomeu da Costa. Com o legado de Bartolomeu da Costa, a Santa Casa pode efetuar,
durante quase cinco séculos, no seu hospital, uma ação inestimável em prol dos doentes, que
só terminou com a inauguração do Hospital Amato Lusitano em 1 de Maio de 1977, passando
então a dedicar-se exclusivamente ao apoio de crianças, jovens e idosos necessitados (SCMCB,
2015).

Figura 1 – Os edifícios da SCMCB
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A sede da SCMCB possui um conjunto edificado formado por dez edifícios (Figura 1), sendo
que nove dos edifícios são utilizados como lar de idosos e um edifício como creche e Centro
de Medicina Física e Reabilitação. Para facilidade de identificação dos edifícios na sede,
passaram a designar-se por Pavilhões devidamente identificados por letras.
O primeiro edifício, designado por pavilhão A, é o mais antigo e foi construído em 1526, para
além de ser um lar de idosos é onde se situa o Museu de Arte Sacra “Domingos dos Santos Pio”
e a sacristia da Igreja da Graça. O pavilhão B foi construído em 1932, tendo sido inicialmente
ocupado como hospital. Outro pavilhão, designado por C, foi construído em 1950 e o pavilhão
E adquirido pela SCMCB em 1985. O pavilhão D, E, F, G e H foram construídos nos anos 80 e o
pavilhão I em 2008. Os diferentes períodos de construção representam a diversidade
construtiva dos edifícios e o diferente comportamento térmico de cada um deles.

3. Caracterização Construtiva
As soluções construtivas dos edifícios em estudo são baseadas no levantamento visual,
fotográfico, registos bibliográficos e ensaios realizados.
Ao realizar este levantamento houve alguma dificuldade na caracterização do edificado
devido à inexistência de informação documentada, nomeadamente memórias descritivas e
justificativas dos projetos.
Para realizar a caraterização construtiva de cada um dos edifícios em estudo, foram
analisados os ficheiros de desenhos em planta em formato CAD, existentes na SCMCB. Nos
Pavilhões A, C, E e F foram realizados ensaios “in situ” destrutivos. No Pavilhão A realizou-se
um ensaio destrutivo para identificar a espessura de revestimento que envolve a pedra
granítica, nos restantes pavilhões efetuou-se o “ensaio de carotes”. O “ensaio de carotes”
consiste em retirar uma amostra cilíndrica, a carote, do elemento construtivo em análise.

3.1. Ensaios realizados
Como referido anteriormente, a identificação das soluções construtivas existentes foi
realizada com base nos elementos escritos existentes sobre os edifícios, sendo que em alguns
casos foi necessário recorrer à utilização de ensaios para a sua identificação.

a) Equipmentutilizado
used
a) Equipamento

b) Constructive
b) Abertura element
realizadahole

c) Element
Amostra extracted
extraída

Figura 2 – Extração de carotes

A Figura 2 apresenta imagens da realização dos ensaios, sendo possível visualizar o
equipamento utilizado (Figura 2.a), o diâmetro da abertura realizada no elemento opaco da
envolvente (Figura 2.b) e o exemplo de um dos carotes extraídos (Figura 2.c).
A Figura 3 apresenta o exemplo de um carote e a definição da solução construtiva a partir das
características do mesmo. Esta amostra foi extraída do Pavilhão E e foram escolhidos locais
específicos para a sua extração, considerando o dano produzido na parede. Neste sentido, a
extração foi realizada em quartos de arrumos e vãos de escadas.
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a) Tijolo de 22cm

b) Tijolo de 15cm

Figura 3. Identificação da solução construtiva

3.2. Resumo das soluções
As soluções construtivas adotadas num edifício influenciam diretamente no ambiente térmico
nele existente. É possível estabelecer uma divisão ao nível das tipologias construtivas, de
acordo com as suas caraterísticas e época de construção correspondente. Os edifícios em
Portugal podem ser classificados segundo as soluções construtivas e o período histórico,
dividindo-se em [3]:
I.
II.
III.
IV.

Edifícios
Edifícios
Edifícios
Edifícios

com estrutura de alvenaria de pedra (anteriores 1930);
com estrutura mista de alvenaria de pedra e betão (1930 a 1940);
com estrutura mista de betão e alvenaria tijolo (1940 a 1960);
recentes com estrutura de betão armado (> 1960).

Deste modo, a caraterização dos elementos construtivos e o ano de construção tornam-se
importantes para a justificação das sensações térmicas obtidas, assim como são
determinantes para a adoção de soluções de intervenção. A figura 4 resume a caraterização
das soluções construtivas identificadas em cada um dos edifícios estudados da SCMCB, assim
como o seu ano de construção.

Figura 4 – Evolução das soluções nos edifícios analisados

Para cada pavilhão foram identificadas todas as soluções da envolvente exterior, a título de
exemplo, a Tabela 1 apresenta o resumo das soluções construtivas da envolvente do Pavilhão
A.
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Tabela 1 – Soluções construtivas do Pavilhão A

Pavimento

Descrição

Pavimento com
revestimento em linóleo e
de ladrilho cerâmico.

Vão envidraçado

Imagem

Constituído por caixilharia
em madeira, com vidro
simples incolor de 3mm,
sem quadriculas. As
proteções são feitas pelo
exterior por persianas de
réguas plásticas.

Cobertura

Elemento

A cobertura é inclinada e
revestida de telha
cerâmica. Constituída por
uma estrutura em madeira
de ripas e varas na qual as
telhas assentem.

Posteriormente, foi determinado o valor do Coeficiente de Transmissão térmica (U), tendo
como referência os valores indicados no ITE50 [4] de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 – Determinação do U da parede exterior
Cond.
Térmica

Res.
Térmica
,Rj,

---

---

0,04

0,04

0,13

0,031

0,52

2,80

0,186

0,04

1,30

0,031

Espessura
(m)

Parede exterior

1-Argamassa ( reboco
tradicional)
2-Alvenaria pedra
granítica
3-Argamassa e reboco
tradicional

----Espessura total : 0,60
Coeficiente de transmissão térmica: U=2,392

Ref.

ITE50

0,13
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4. Conforto térmico
A sensação de conforto térmico de qualquer indivíduo em relação ao ambiente circundante
depende de diversos parâmetros individuais (metabolismo e vestuário), assim como
ambientais (temperatura do ar, temperatura média radiante, velocidade do ar e a humidade
relativa) [5]. Para o caso em estudo, os parâmetros ambientes não foram considerados,
devido à impossibilidade de realizar medições, tendo-se optado pela realização de inquérito
para identificação dos níveis de conforto térmico sentidos pelos indivíduos.

4.1. Inquéritos realizados
O inquérito foi definido para permitir avaliar os espaços disponíveis, considerando-se a
sensação de conforto térmico de acordo com a escala da ASHRAE (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3). Essa
escala é simétrica em relação ao ponto zero, que corresponde ao conforto térmico e
apresenta valores positivos de 1 a 3, que corresponde às sensações de calor, e valores
negativos de -1 a -3, que correspondem às sensações de frio (Tabela 3).

Tabela 3 – Escala de ASHRAE [5].
Sensação

Escala

Muito quente

+3

Quente

+2

Ligeiramente quente

+1

Nem frio nem quente

0

Ligeiramente frio

-1

Frio

-2

Muito Frio

-3

Com a finalidade de avaliar a perceção térmica, foram utilizados os índices de conforto
térmico “PMV” (Predicted Mean Vote – voto previsto médio) e o “PPD” (Predicted Percentage
of Dissatisfied – percentagem previsível de insatisfeitos) [6].
A partir da equação do balanço térmico para o corpo humano, foi elaborado o índice de PMV
que prevê o valor médio relativamente ao voto dado por um grande grupo de pessoas em
termos de sensação térmica.
O índice PPD estabelece uma previsão quantitativa de pessoas insatisfeitas termicamente com
o ambiente. Este se baseia na percentagem de um grande grupo de pessoas que gostaria que
o ambiente estivesse mais quente ou frio votando +3, +2 ou -3, -2, na escala de sensação
térmica.
Conhecido o valor de PMV, é possível determinar o índice PPD através da Equação 1 [7].
PPD= 100-95×e^ ((-0,03353×〖PMV〗^4-0,2179×〖PMV〗^2))

(1)

A norma internacional ISO 7730, 2005, especifica que um ambiente é aceitável relativamente
ao conforto térmico se PPD <10%, o que corresponde ao um índice de PMV que varia dentro do
intervalo (-0,5 e +0,5) como se pode observar na Figura 5.
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Figura 5 – Relação entre índice PMV e índice PPD.

A percentagem mínima esperada de insatisfeitos, mesmo em um ambiente com sensação
térmica neutra (PMV=0), é de 5%.
A curva é simétrica em relação ao ponto de neutralidade, PMV=0, e pode-se esperar uma
percentagem igual de pessoas insatisfeitas com o ambiente térmico estudado em relação às
sensações de frio e calor.

4.2. Resultados obtidos
Os lares possuem um total de 248 utentes residentes, além de 24 que frequentam o centro de
dia, sendo o inquérito aplicado a um total de 114 utentes. Estes dados foram então analisados
de acordo com o exemplo apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Exemplos de respostas aos inquéritos
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4.3. Sensação térmica
Os valores da sensação térmica média (STM) foram calculados através da obtenção do valor
médio dos resultados dos inquéritos nos vários espaços. Com base neste valor foi utilizada a
fórmula de Fanger para a obtenção do valor do PPD no sentido de identificar o nível de
desconforto em cada ambiente [6].
Foram então analisados os valores, considerando-se que a norma internacional ISO 7730 [7]
especifica que um ambiente é aceitável relativamente ao conforto térmico se PPD <10%, o
que corresponde que a -0,5 ≤ PMV ≤ +0,5 (neste caso substituído pela MTS) [8]. A maioria dos
pavilhões encontram-se dentro limites, exceto o pavilhão A e B onde os valores são
ultrapassados em locais específicos (Tabela 4).

Tabela 4 – Sensação térmica e desconforto nos edifícios analisados

STM
PPD
Sensação
térmica

Quarto
(Pavilhão A)

Casa de banho
(Pavilhão A)

Corredor
(Pavilhão A)

Escadas
(Pavilhão A)

Corredor
(Pavilhão B)

Escadas
(Pavilhão B)

-0,67
14,35
Ligeiramente
frio

-0,59
11,45
Ligeiramente
frio

-2,67
96,30

-2,44
92,04

Muito frio

frio

-0,55
11,24
Ligeiramente
frio

-0,55
11,25
Ligeiramente
frio

De acordo com estes resultados foi possível definir os espaços que devem sofrer intervenções
considerando-se a necessidade de definir prioridades devido ao custo da intervenção e à
dimensão do conjunto edificado.

5. Identificação das intervenções
Os espaços identificados com níveis de desconforto térmico interior elevados e onde se
pretende sugerir intervenções localizam-se no pavilhão A (quartos, casas de banho, corredor e
as escadas) e no Pavilhão B (corredor e escadas), representados nas Figuras 7 e 8.

a)
Quartos

Pavilhão A

Casas de banho

Corredor

Escadas
Figura 7 – Espaços identificados no Pavilhão A (desconforto térmico)
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b) Piso 0

c) Piso 1
Quartos

Casas de banho

Corredor

Escadas
Figura 8 – Espaços identificados no Pavilhão B (desconforto térmico)

Definiram-se assim algumas estratégias de melhorias identificadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Soluções de melhorias
Elemento

Soluções de melhoria

Parede exterior

Aplicação de isolamento térmico pelo interior da envolve, é uma
solução mais económica e fácil de aplicar e por motivos de ordem
arquitetónica e histórica

Cobertura

Aplicação de isolamento térmico sobre a esteira horizontal esta solução é
mais económica, mais fácil de execução e possibilita a maximização do
aproveitamento do material isolante.

Envidraçados

Se caixilharia estiver em bom estado: trocar vidro simples por duplo
(caso o caixilho permita); as caixilharias degradadas sem reparação
viável: substituir por novas em madeira com corte térmico; Vedar as
caixilharias em todas as uniões, borrachas de vedação entre as suas
partes móveis

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

496

Conclusões
Os inquéritos realizados, neste trabalho, permitiram conhecer as sensações térmicas
expressas pelos utentes da SCMCB em termos de conforto térmico dos espaços nos edifícios
que eles frequentam diariamente. Na análise dos inquéritos foram calculadas as sensações
térmicas médias (STM) e o índice de PPD, que permitiram identificar que a maioria dos
pavilhões se encontravam dentro dos valores limites normativos de conforto térmico, exceto
o pavilhão A e o pavilhão B.
O estudo apresentado permitiu ainda caracterizar os edifícios destinados à utilização como
lares de idosos e identificar os espaços mais desagradáveis em termos de conforto térmico
para os utentes seniores. As especificidades da população envelhecida e as dificuldades da
regulação térmica do corpo humano a partir de uma determinada idade são fatores
fundamentais para promover ambientes confortáveis nesta tipologia de espaços.
Com o trabalho desenvolvido foi possível propor algumas estratégias de intervenção assim
como dotar a SCMCB de um conhecimento mais aprofundado sobre as características do seu
património edificado e qualidade térmica oferecida aos utentes dos seus lares de idosos. Estas
propostas de intervenção colaboram para a definição de prioridades de intervenção, com
dados que fundamentam as soluções a adotar e os locais a intervir.
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Abstract
The objective of this search is to reinforce how the technical problems found in habitation of social interest can be solved
through projects that intend from their conception to direct the intended performance. For this, was realized an architectural
avaliation of Habitation of Social Interest located in Residencial Miguel Marinho, in Juiz de Fora, Minas Gerais - Brasil,
participant in the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), which is known as one of the most important habitation
programs in the country, its performance quantitative is notorious, however, with regard to the quality of the houses that are
built, there are several questions. Through the study of instruments of the Post-Occupational Assessment (APO), it was
possible to verify how a Performance Standard (NBR 15575/2013) through its application can solve as varied pathologies and
demands found. The focus to watertightness, one of the approaches of the Standard, was given after bibliographical survey
and case study, when it was veriﬁed the recurrence of inﬁltrations and humidity problems that caused decrease of air quality
and negative impact on the health of the residents. At the same time, there was an interview with a construction company
working in the Social Housing segment in the city and region, where it was identiﬁed which changes the Standart exigibility
caused in the sector and questioned how the construction company has responded to the challenge of oﬀering quality social
housing, applying the Performance Standard, despite the reduced budget.
Resumo
O objetivo desta pesquisa é reforçar como os problemas técnicos encontrados nas habitações de interesse social podem ser
solucionados através de projetos que se proponham desde sua concepção abordar o desempenho pretendido. Para tanto, foi
realizada avaliação arquitetônica de Habitação de Interesse Social localizada no Residencial Miguel Marinho, em Juiz de Fora,
Minas Gerais - Brasil, participante do Programa Minha Casa Minha Vida, que é conhecido como um dos maiores programas
habitacionais do país, cuja expressividade quantitativa é notória, no entanto, no que se refere à qualidade das habitações
que são construídas, há vários questionamentos. Através do emprego de instrumentos da Avaliação Pós Ocupação (APO), foi
possível veriﬁcar como a Norma de Desempenho (NBR 15575/2013) através de sua aplicação poderia solucionar as variadas
patologias e demandas encontradas. O enfoque em estanqueidade, uma das abordagens da Norma, foi dado a partir de
levantamento bibliográﬁco e estudo de caso, quando se veriﬁcou a recorrência de inﬁltrações e problemas de umidade que
ocasionavam diminuição da qualidade do ar e impacto negativo na saúde dos moradores. Paralelamente, houve aplicação
de entrevista com construtora atuante no segmento de Habitação Social na cidade e região, onde se identiﬁcou quais
mudanças a exigibilidade da Norma ocasionou no setor e questionou-se como a construtora tem respondido ao desaﬁo de
ofertar habitações de interesse social com qualidade, aplicando a Norma de Desempenho, apesar do orçamento reduzido.
Keywords
Social Habitation; Performance Standart; Reduced Budget.
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Habitação Social; Norma de Desempenho; Orçamento reduzido
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Aplicação da Norma Brasileira de Desempenho na
Habitação de Interesse Social
1. Introdução
A habitação é indispensável para a manutenção do bem estar de qualquer indivíduo, no
entanto, é uma aquisição de alto custo, o que dificulta o acesso de muitas famílias à moradia
própria. No Brasil, no ano de 2015 o déficit habitacional ultrapassou 6 milhões de unidades, e
no ano de 2014 mais de 80% desse valor foi composto por famílias de renda mensal de 0 a 3
salários mínimos (1).
Sendo assim, a produção pública da Habitação de Interesse Social (HIS) se torna ainda mais
relevante por ser o único meio capaz de prover moradia própria à muitas famílias. Portanto, o
orçamento reduzido dessas residências não deve ser impeditivo para que as mesmas tenham
qualidade apropriada, oferecendo condições de salubridade, segurança, tamanho mínimo
adequado e conter toda a infraestrutura necessária para seus moradores.
No Brasil, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi lançado em 2009 e é conhecido
como o maior programa habitacional realizado no país nos últimos trinta anos. Foi concebido
em um período de crise econômica internacional para alavancar a construção civil e
minimizar seus efeitos, ao mesmo tempo em que fazia frente ao déficit habitacional nacional
(2). É inquestionável sua contribuição em termos quantitativos para a provisão de habitação
no país, no entanto também é necessário avaliar sua qualidade de produção habitacional.
Nesse contexto, aborda-se nesta pesquisa a Norma de Desempenho (ABNT NBR 15575/2013),
que estabelece o desempenho mínimo que a habitação deve atingir, determinando
parâmetros e critérios para que seja possível medi-lo, além de estabelecer a vida útil e
desempenho mínimo que obrigatoriamente as edificações devem atender.

2. Linhas Gerais do Programa Minha Casa Minha Vida
Quando lançado, o PMCMV atingiu o objetivo de manter elevados os investimentos na
construção civil a fim de minimizar os efeitos do desequilíbrio financeiro no país (3).
De acordo o Ministério das Cidades, o PMCMV, é um programa do Governo Federal e se
destaca por ser a maior iniciativa já criada no país visando facilitar acesso à moradia para
famílias de baixa renda. Nele, leva-se em consideração a localização do imóvel (variando
entre urbanos e rural), a renda familiar e o valor da unidade habitacional (que também
depende da cidade onde será implantado o imóvel). Além disso, o programa ainda contribui
para a geração de empregos e renda das pessoas que trabalham com construção civil (4).
Em linhas gerais, considera-se que o PMCMV é um programa de crédito para o beneficiário e
também para a parte produtora que solicita crédito à Caixa Econômica Federal (CEF) – banco
financiador - para a construção dos empreendimentos, cujo valor final é previamente
estipulado, de acordo com as faixas de renda das famílias participantes (5).
Atualmente, o Programa está em sua terceira fase e foram revisados os limites de renda para
as famílias participantes, que devem se encaixar em uma das faixas existentes no Programa
(Faixa 1, Faixa 1,5, Faixa 2 e Faixa 3), entre outros fatores. Além disso, há diferentes
modalidades no PMCMV, como o Minha Casa Minha Vida Urbano, Minha Casa Minha Vida
Entidades, Minha Casa Minha Vida Financiamento e Minha Casa Minha Vida Rural (4).
Quanto aos problemas encontrados na produção de moradias do Programa, estes são de
natureza variada, uma vez que sua atuação tem se pautado nas metas quantitativas, deixando
a desejar no que diz respeito à qualidade arquitetônica, construtiva e de inserção urbana,
além das diferentes demandas comunitárias existentes. No entanto, há tentativas da CEF em
manter a qualidade dos empreendimentos, como a criação do Selo Casa Azul por exemplo,
criado em 2010 e revisto posteriormente de acordo com a NBR 15575/2013.
Na cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais, onde foi realizado o estudo de campo apresentado
nesta pesquisa, a introdução do PMCMV em sua primeira fase produziu números expressivos de
HIS e veio a solucionar, em parte, este déficit quantitativo. Entretanto, deixou grandes
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lacunas no que se refere à qualidade das habitações produzidas (6). Para corroborar tal
afirmação, serão apresentados mais adiante os resultados do estudo de campo realizado.

3. Norma de Desempenho
Na construção civil, o entendimento de desempenho é relacionado ao comportamento em uso
da edificação dentro de determinadas condições (7). É importante que haja requisitos e
critérios possíveis de serem medidos para garantir a qualidade nas edificações e atender as
necessidades dos usuários de maneira satisfatória. Visando estabelecer parâmetros acerca do
desempenho na construção civil brasileira, em maio de 2008 entrou em vigor a primeira
versão da Norma Brasileira de Desempenho (NBR 15575/2008), que contemplava unidades
habitacionais de até cinco pavimentos. Considerou-se, em uma primeira fase de sua
implantação, que essa norma impôs grandes dificuldades aos engenheiros, arquitetos,
construtoras e indústrias de materiais, já que muitos dos requisitos exigidos eram inéditos na
época, por isso, foram revistos seu texto e atualizadas as metodologias de avaliação (8).
Após o período de revisão, em 19 de julho de 2013 passou a vigorar a segunda versão da
Norma (ABNT NBR 15575:2013 Edificações Habitacionais - Desempenho), de abrangência
nacional e que não anula as normas anteriores e legislações regionais. Na referida norma, se
estabelece os valores mínimos de desempenho baseados na durabilidade e no comportamento
do sistema, e devem ser obrigatoriamente cumpridos. Há ainda os valores intermediários e
superiores de desempenho, sendo estes sem caráter obrigatório (9).
A Norma é formada por seis partes (requisitos gerais, sistemas estruturais, pisos internos e
externos, vedações verticais e horizontais, cobertura e sistemas hidrossanitários), o que
possibilita avaliar a edificação como um todo ou também de forma isolada para cada sistema
específico. A avaliação e cumprimento do desempenho estipulado em Norma foi pensada
através de métodos de avaliação de requisitos e critérios estabelecidos a partir das exigências
dos usuários, classificadas por funções, a saber: desempenho estrutural, segurança contra
incêndio, segurança no uso e na operação, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho
acústico, desempenho lumínico, durabilidade e manutenibilidade, saúde, higiene e qualidade
do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto táctil, visual e antropodinâmico e adequação
ambiental. São estabelecidas ainda as incumbências dos intervenientes envolvidos na
construção civil: fornecedor, projetista, incorporador, construtor e usuário (9).
Quando entrou em vigência, a Norma de Desempenho provocou certa inquietação no setor da
construção civil, já que o desempenho pretendido deveria ser pensado em fase de projeto
através de especificações de materiais adequados, ensaios e medições realizadas, além da
adequação e especialização da mão de obra e necessidade de laboratórios acreditados. Com
isso, há a preocupação com a elevação dos custos finais em razão do cumprimento das
exigências estabelecidas, porém, é necessário considerar que este aumento é compensado
com o também aumento da vida útil e a facilidade de manutenção das edificações. A
preocupação com os custos finais foi ainda maior em empresas atuantes no setor de moradias
populares, já que trabalham com orçamentos menores.
Na terceira fase do programa PMCMV, iniciada em 2016, foi criada a faixa de renda a 1.5,
revistos os valores-teto dos imóveis, valor de subsídio e taxas de juros, além disso, houve
mudança no padrão dos imóveis. Para se adequar às exigibilidades da Norma, as unidades
habitacionais da Faixa 1 tiveram muitos de seus materiais e procedimentos revistos, foram
feitas novas especificações visando garantir o conforto térmico e acústico, trabalhando com
maior espessura de paredes e lajes, e também o emprego de esquadrias com sombreamento.
Houve ainda adição de elementos que visassem minimizar o consumo de energia e água, e o
acréscimo de 2m² na metragem mínima obrigatória da unidade, passando para 41m² de área
útil em apartamentos e 36m² (ou 38m² dependendo da situação) de área útil em casas (10).

4. Metodologia
A metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa consistiu em primeiramente
realizar revisão bibliográfica relacionada ao tema. A etapa seguinte compreendeu um
trabalho de campo, de análise qualitativa de um empreendimento do PMCMV na cidade de
Juiz de Fora, o Residencial Miguel Marinho. Nesta etapa, objetivou-se analisar a influência
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que o ambiente construído exerce no cotidiano dos moradores, levando em consideração o
olhar técnico e o grau de satisfação dos usuários, que é tratado com bastante relevância na
Norma de Desempenho. Para tal, foram aplicados na avaliação arquitetônica instrumentos da
Avaliação Pós Ocupação (APO), que é um processo sistematizado e rigoroso, em que se analisa
a partir das necessidades dos usuários as interferências das decisões projetuais no
desempenho do ambiente após a construção e ocupação da edificação, identificando quais as
características desejáveis ou não para tal (11). Foram empregados os seguintes instrumentos:
walkthrough, instrumento originário da Psicologia Ambiental que permite ao observador se
familiarizar com a edificação e sua construção, estado de conservação e seus respectivos
usos, identificando de maneira facilitada seus aspectos negativos e positivos (12); entrevista,
que compõe-se de relato verbal ou conversação buscando atender um objetivo específico,
resultando em um conjunto de informações extraídas do respondente (12). Na entrevista
semiestruturada, que foi a modalidade empregada, o entrevistador prepara um roteiro ou
esquema básico mas no momento de sua aplicação não necessariamente é seguida a ordem
sequencial; e checklist que é uma lista de verificações com itens a serem observados em
determinado ambiente ou situação em que o aplicador registra as análises pertinentes ao
objeto de observação em uma ficha. Os diversos checklists existentes permitem avaliações
eficientes e produtivas, principalmente de projetos em desenvolvimento (13).
O estudo desse Residencial foi realizado por uma equipe multidisciplinar e contribuiu com o
Projeto de Extensão PROEXT MEC/SESu 2016 - Escritório-Escola Itinerante do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): assessoria técnica
para apoio ao governo municipal no planejamento e gestão da política habitacional de
interesse social (14). Este é um programa universitário financiado pelo Governo Federal.
Posteriormente, foi realizada entrevista semiestruturada (12) com uma construtora
participante do PMCMV, para entender qual a abordagem dada à Norma de Desempenho no
âmbito de sua aplicação na HIS.
Por fim, foram realizadas sistematização e análise do material obtido, para verificar qual a
concordância ou não com os requisitos da NBR 15575/2013 e quais os impactos resultantes na
qualidade da habitação e consequentemente na vida dos moradores.

5. Estudo de campo
5.1 Caracterização do empreendimento
O Residencial Miguel Marinho atende à Faixa 1 do PMCMV (de zero à três salários mínimos) e
foi construído entre os anos 2010 e 2012. Ressalta-se que o empreendimento foi executado
anteriormente ao período de exigibilidade da Norma de Desempenho, nesse sentido, essa
pesquisa objetiva corroborar a importância de adequação dos novos empreendimentos às
exigências normativas e elucidar como os variados problemas construtivos podem ser
solucionados através de sua aplicação.
O empreendimento se insere no bairro Benfica, na zona norte da cidade, em um terreno de
aproximadamente 11.260,38 m², totalizando 344 unidades habitacionais divididas em 43
blocos com quatro apartamentos cada, sendo dois apartamentos térreos e dois no pavimento
superior, exceto as unidades adaptadas que possuem apenas um pavimento. Cada unidade
habitacional é constituída por dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço
conjugada.
Segundo relato dos moradores, após menos de dois anos da inauguração do empreendimento
diversas unidades habitacionais foram destelhadas em razão de forte chuva e vento ocorridos
no local. Em algumas edificações, além das telhas, a estrutura do telhado também foi
arrancada e com a falta de cobertura quase todas as moradias enfrentaram infiltrações com
água escoando pelas lajes, paredes e inclusive pela rede elétrica. Atualmente, ainda
permanecem os sinais do destelhamento em alguns apartamentos, enquanto outros tiveram a
cobertura substituída por telhado embutido em platibandas, o que segundo os moradores, não
solucionou o problema de infiltração, que passou a ter origem nas calhas embutidas no novo
sistema de cobertura.
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Figura 1 – Diferenciação das coberturas pelas intervenções

5.2 Avaliação arquitetônica da unidade habitacional
Os instrumentos da APO (11) foram aplicados em um apartamento térreo do empreendimento
com autorização e participação da moradora, cuja identidade será preservada. A aplicação
ocorreu na seguinte ordem: primeiramente walkthrough (12), seguido de entrevista
semiestruturada (12) e finalmente o checklist (13).
Na aplicação do walkthrough (12), foram identificadas as características gerais do edifício e
sua implantação, aspectos técnicos e estéticos, estado de conservação, condições de
segurança, adequação dos ambientes e aspectos funcionais e comportamentais. A moradora
relatou que após o episódio da chuva, sua residência teve a cobertura reformada com a
construção de platibandas para envolver o telhado e calhas, no entanto, essa intervenção não
solucionou o problema de infiltrações.
O banheiro foi apontado pela moradora como o cômodo mais afetado, com bastante
infiltração e escurecimento do forro de gesso. Após intervenções anteriores percebeu-se que
a origem do problema estava no empoçamento de água na laje do pavimento superior, que
ocasionava seu escoamento através dos conduítes e consequente infiltrações em ambos
pavimentos. Posteriormente, o local por onde a água infiltrava foi tampado com concreto e o
forro de gesso do banheiro foi trocado, no entanto, após menos de dois meses foi necessária
nova intervenção no telhado. Nessa ocasião, ao retirar as telhas danificadas, a equipe
responsável pela intervenção deixou a residência muito tempo sem nova cobertura, o que
novamente causou muita infiltração em ambos os pavimentos. Foi constatada inclusive a
descida de água em grande quantidade no bocal da lâmpada do banheiro e aparecimento de
manchas de umidade nas paredes da sala e quartos. Na apresentação dos demais cômodos,
foram novamente ressaltados os problemas relativos à falta de estanqueidade à água.
Questionada sobre a dimensão dos cômodos da residência, a moradora informou que atende
às suas necessidades de uso já que em sua casa são poucos moradores, pontuou ainda que não
são observados riscos iminentes de acidentes e queda na residência.
Posteriormente, foi aplicado o instrumento entrevista semiestruturada (12) cujo objetivo foi
observar o grau de satisfação da moradora com relação à residência. Foi apontado que a
baixa qualidade construtiva é motivo de grande insatisfação dos moradores do residencial. Os
problemas de infiltração são os que mais preocupam os usuários, que por várias vezes já
acionaram a construtora responsável pelo empreendimento, porém, as intervenções
realizadas ainda não solucionaram os problemas construtivos. Quando questionada sobre o
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conforto térmico da residência, a moradora afirmou se sentir satisfeita, explicando que a casa
é bem arejada e os quartos recebem incidência solar. Por fim, foi pontuado como incômodo a
inexistência de privacidade no que diz respeito à relação interior X exterior da residência.
Finalmente foi aplicado o checklist (13) para identificar as patologias construtivas existentes
na residência e qual prejuízo exercem no cotidiano dos moradores. Nessa ocasião, a moradora
explicou que seu bloco não chegou a ter o telhado arrancado pelo vento, no entanto, foi
atingido pelas telhas e estrutura de telhados arrancados dos outros blocos de apartamento.
Ela afirmou que a intervenção realizada pela construtora responsável pelo empreendimento
se restringiu a remover o beiral e erguer a platibanda para evitar que as telhas fossem
arrancadas pelo vento, preservando a estrutura e tipo do telhado. Segundo seu ponto de
vista, a remoção do beiral deixou as paredes externas e janelas mais expostas prejudicando a
durabilidade da pintura, ocasionando descascamento e facilitando infiltração de água da
chuva. Ela acrescentou que as infiltrações persistiram, já que ainda empoça água da chuva, o
que ocasiona grande parte das patologias construtivas existentes. Ainda com relação à falta
de estanqueidade à água, foram identificas infiltrações pelo revestimento externo, pela
cobertura e por capilaridade, há ainda manchas de umidade pelas paredes.
Quanto às esquadrias, verificou-se que as mesmas têm problemas de vedação e há trincas em
torno da guarnição das portas. Ao ser questionada quanto ao funcionamento das instalações
hidrossanitárias, a moradora relatou que há mau cheiro vindo dos ralos e frequentemente
enfrenta problemas com vazamento de água na descarga, o que acarreta considerável
aumento na conta de água. Quando verificados os pontos elétricos e alvenaria não foram
identificadas patologias.

5.3 Entrevista com construtora
O impacto sofrido pelas construtoras após a Norma de Desempenho ter entrado em vigor, faz
com que as mesmas dediquem esforço de adequação, porém, muitas vezes não acontece de
forma rápida em razão de custos, infraestrutura e treinamentos necessários para que todos os
atores envolvidos no processo se adequem. Tendo isto em vista, foi elaborado um roteiro de
entrevista semiestruturada (12) para aplicar em construtora atuante no setor da habitação de
interesse social, com sede em Juiz de Fora - Minas Gerais, cuja identidade será preservada. A
construtora é atuante principalmente nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde
executa projetos habitacionais e outras tipologias, por empreitada. A entrevista durou
aproximadamente trinta minutos e foi respondida por uma engenheira civil que trabalha na
empresa há trinta anos.
Com relação ao impacto ocasionado pela exigibilidade da NBR 15575/2013, a entrevistada
afirmou que a empresa já vinha se preparando para tal, e por isso seus projetos já eram
previamente enquadrados nas exigências normativas. Para a adequação foram realizados
cursos de capacitação e melhoramento na comunicação entre os agentes envolvidos. Foi
apontado que, uma das maiores dificuldades em se seguir a Norma diz respeito à realização
dos ensaios necessários, em razão do alto custo e falta de laboratórios acreditados. O ensaio
de corpo duro por exemplo precisa ser realizado em protótipo, o que onera bastante a obra.
Quanto a adequação dos empreendimentos PMCMV Faixa 1 às exigências normativas, a
entrevistada pontuou que ocasionou aumento no orçamento, porém não é algo que inviabilize
a execução do projeto adequado, inclusive foi citado um residencial participante do PMCMV,
que atende às exigências normativas, executado pela construtora em questão no estado do
Rio de Janeiro. Para essa adequação, foi contratada assessoria no cumprimento do
desempenho pretendido desde a fase de concepção do projeto. Como ponto de dificuldade,
apontou-se novamente a questão dos ensaios e protótipos.
Percebeu-se aumento no tempo gasto para projetar os residenciais e a maior mudança
identificada nos projetos e execuções dos empreendimentos habitacionais adequados à Norma
foi na parte acústica, sendo esta a que mais trouxe novidades para a empresa em questão,
que passou a adotar algumas medidas como: colocar manta acústica no piso em função do
ruído de impacto, usar portas de entrada maciças e adotar o revestimento de argamassa em
paredes que fazem divisa com outros compartimentos no lugar de gesso.
Identificou-se melhoria da qualidade após o cumprimento da Norma através da redução do
número de ocorrências de solicitação para manutenção por parte dos moradores. Com relação
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ao manual do usuário, exigência da Norma, a entrevistada afirmou que sempre são entregues
aos moradores e é o principal instrumento utilizado para orientá-los quanto a realização da
manutenção e informá-los do prazo de garantia que é responsabilidade da construtora.
Para evitar patologias construtivas, a empresa adota a postura de acompanhar a obra e pósobra, quando realiza mapeamento dos problemas construtivos e identifica o tipo e quantidade
de cada ocorrência para que nos próximos empreendimentos sejam tomadas providências
para evitá-los. No que diz respeito à vida útil de projeto, a engenheira afirmou que se
procura assegurar a durabilidade através do uso de materiais de qualidade.
Foi informado que, quanto à fiscalização do cumprimento da Norma, no caso dos
empreendimentos do PMCMV, onde a CEF é o cliente, o que mudou após a exigibilidade da
Norma é a necessidade de assinar um documento assegurando o cumprimento das exigências
normativas e assumindo a responsabilidade pela qualidade do que está sendo executado.

6. Considerações finais
Com a aplicação dos instrumentos acima citados, foi percebido que o nível de satisfação dos
moradores com o lugar onde vivem é influenciado por vários fatores, considerando desde o
relacionamento com os vizinhos até razões de ordem técnica, como as patologias.
Quanto às infiltrações identificadas, observou-se que este é de longe o problema que mais
preocupa os moradores, pois além de comprometer os aspectos técnicos, estéticos e
funcionais da casa, compromete ainda a durabilidade da edificação e interfere na saúde das
pessoas, principalmente daquelas que possuem doenças respiratórias.
No estudo de campo em questão, foi identificada, como uma das possíveis causas para as
infiltrações, a inadequação das coberturas. Após o episódio de destelhamento de várias
unidades habitacionais, foram realizadas intervenções pela construtora com a inserção de
platibandas, no entanto, não solucionaram o problema existente. Desse modo, percebe-se
que independente do sistema construtivo adotado, o principal é que se garanta o
cumprimento do desempenho adequado que é imprescindível para a satisfação do usuário.
Isto é possível primeiramente através de especificações do desempenho pretendido e técnicas
construtivas em projeto, e posteriormente com o controle de qualidade durante a execução,
e a partir daí a realização da manutenção pelo usuário, que deve ser devidamente orientado
sobre a importância de fazê-la.
Ainda com relação à falta de estanqueidade, outras medidas preventivas poderiam ter sido
tomadas, como adequada impermeabilização da fundação e realização de pintura externa
resistente à umidade. Outra solução identificada pela própria moradora em cuja residência
realizou-se a avaliação arquitetônica, seria ter mantido o beiral da cobertura para diminuir a
incidência da chuva nas paredes. Como agravante dos problemas em decorrência da umidade
tem-se o fato dos moradores manterem as janelas fechadas por período prolongado de tempo,
em razão da falta de privacidade entre interior X exterior, o que os incomoda bastante.
Sendo assim, a ventilação se torna prejudicada e favorece o aparecimento de mofo. No
banheiro, os problemas de umidade são ainda maiores em razão de sua ventilação acontecer
através da área de serviço, e as dimensões da janela serem reduzidas, desse modo ocorre
rápido escurecimento e grande formação de manchas de umidade do forro de gesso.
Observa-se, portanto, a influência negativa que os aspectos técnicos mal resolvidos exercem
na satisfação dos moradores. Soluções precisam ser previstas ainda em fase de projeto, que
carece de detalhamento e especificações adequadas, além claro, da correta execução que
deve ser realizada de acordo com o especificado. Também se deve atentar à fiscalização a
fim de manter o padrão de qualidade pretendidos.
A Norma de Desempenho tem importância fundamental ao apresentar valores e parâmetros
que estabelecem os níveis de desempenho adequado. A estanqueidade à água é um dos
quesitos de habitabilidade na Norma, onde se estabelecem critérios de estanqueidade nas
fachadas, pisos de áreas molhadas, coberturas, instalações hidrossanitárias e demais
elementos da edificação. As exigências relativas a este item da Norma englobam a umidade
ascendente do solo, percolação de umidade entre ambientes internos da edificação e
infiltrações de água da chuva. Como soluções a serem adotadas, têm-se o uso de mecanismos
drenagem do solo, pilotis para implantar a edificação e uso de impermeabilizantes. Salientase que a Norma de Desempenho não tem força de lei, no entanto as normas da ABNT são o
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principal critério que a Justiça brasileira utiliza em processos de responsabilização sobre
problemas deste tipo. Desse modo, caso o usuário verifique algum problema em sua
edificação e comprove a insuficiência do desempenho, poderá acionar a justiça para que se
definam as responsabilidades. Portanto é imprescindível que a Norma seja seguida.

Referências
[1] Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Déficit habitacional no Brasil.
http://www.cbicdados.com.br/menu/deficit-habitacional/deficit-habitacional-no-brasil
(27/08/2017)
[2] THÉRY, H.: “Novas paisagens urbanas do Programa Minha Casa, Minha Vida” Mercator v.16,
(2017), ISSN: 1984-2201, pp. 1-14.
[3] C. KRAUSE, et al. Minha Casa Minha Vida, nosso crescimento: onde fica a política
habitacional?. p. 58, Rio de Janeiro, BRA, 2013.
[4]
Ministério
das
Cidades.
Programa
Minha
Casa,
Minha
Vida.
http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
(14/03/2017)
[5] A. L. Cardoso. O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. P. 346, Letra
Capital, Rio de Janeiro, BRA, 2013.
[6] L. M. de A. Zambrano. Escritório-Escola Itinerante do Curso de Arquitetura e Urbanismo
da UFJF: avaliação e assessoria técnica em empreendimentos do Programa Minha Casa Minha
Vida em Juiz de Fora - MG. Programa de Extensão Universitária PROEXT 2014 – MEC/SESu,
2013. UFJF.
[7] Borges, C. A. de M. O conceito de desempenho de edificações e a sua importância para o
setor da construção civil no Brasil. p. 263. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
[8]
CAU/BR.
Norma
de
Desempenho
completa
três
anos
de
http://www.caubr.gov.br/norma-de-desempenho-completa-tres-anos-de-vigencia
(12/03/2017)

vigência.

[9] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-ISO-15575: Edificações Habitacionais –
Desempenho, ABNT, Rio de Janeiro, 2013.
[10] SINDUSCON - RS. Mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida
http://www.sinduscon-rs.com.br/mudancas-no-programa-minha-casa-minha-vida-3/
(26/04/2017)

3.

[11] Fonseca, J. F.; Rheingantz, P. A.: “O ambiente está adequado? Prosseguindo com a
discussão” Produção, Vol. 19 nº 3 (2009), ISSN 0103-6513, pp. 502-513.
[12] P. A. Rheingantz, et al. Observando a qualidade do lugar: procedimentos para a
avaliação pós ocupação. p. 119, Proarq, Inc. Rio de Janeiro, BRA, 2009.
[13] D. C. C. K. Kowaltowski, et al. Qualidade ambiental na habitação, Avaliação Pós
Ocupação. p. 149-179, Oficina de textos, Inc. São Paulo, BRA, 2013.
[14] L. M. de A. Zambrano. Escritório-Escola Itinerante do curso de Arquitetura e Urbanismo
da UFJF: assessoria técnica para apoio ao governo municipal no planejamento e gestão da
política habitacional de interesse social. Programa de Extensão Universitária PROEXT 2016 –
MEC/SESu, 2016. UFJF.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

505

ICEUBI2017 SESSION - 13
Transport Infrastructures - Session 3

506

Soil Stabilization Using Plastic Waste from Package Labels
Melhoramento de Solo Utilizando Resíduos Plásticos Provenientes de
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Abstract
The stabilization of soils using waste materials is a solution that can bring environmental and technical advantages. Among
waste materials that have suitable properties are those from plastic. In this work plastic waste made from shredded package
labels were used to assess their ability to improve soil properties aiming it’s used in embankment construction. A soil with
low quality was selected for the stabilization, to be precise the soil show a signiﬁcant presence of ﬁnes, 48%, and plastic
behaviour, plasticity index of 11%. The soil was mixed with several amounts of plastic waste and the resistance measured.
The results show that the stabilization lead to an increase in resistance, expressed in CBR values (California Bearing Ratio),
for low contents of plastic waste, 1%. A reduction in the resistance was observed for larger amount of plastic waste. The
maximum bulk dry density decreased with the increase in the content of plastic waste.
Resumo
A estabilização de solos utilizando resíduos constitui uma solução que pode apresentar vantagens ambientais e técnicas.
Entre os resíduos que apresentam características adequadas encontram-se os provenientes de plásticos. Neste trabalho
utilizaram-se resíduos plásticos provenientes da trituração de etiquetas de embalagens para avaliar o seu potencial para
melhorar as características de um solo com vista à construção de aterros para vias de comunicação. Foi selecionado um solo
com algumas características pouco desejáveis para realizar a estabilização, nomeadamente, uma presença signiﬁcativa de
ﬁnos, 48%, e características plásticas, índice de plasticidade de 11%. Este foi misturado com diferentes percentagens de
resíduo plástico procedendo-se à caracterização da resistência da mistura. Os resultados indicam que a estabilização com o
resíduo plástico conduziu a um aumento de resistência do solo no ensaio CBR (Califórnia Bearing Ratio) para percentagens
de incorporação de resíduo relativamente baixas, 1%, reduzindo-se a resistência com incrementos de incorporação de
resíduo plástico após esse valor. Observou-se uma redução progressiva da baridade seca máxima com o aumento da
percentagem de incorporação de resíduo plástico.
Keywords
Soil Stabilization; Waste materials; CBR test
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Melhoramento de Solos Utilizando Resíduos
Plásticos Provenientes de Etiquetas de
Embalagens
1. Introdução
Devido às elevadas quantidades produzidas e ao prolongado tempo de degradação dos
resíduos plásticos a sua valorização constitui um importante desafio ambiental. Uma grande
variedade dos plásticos utilizados em embalagens é descartável ou de curta duração, mas
demora muito tempo para se decompor em aterro. Apesar de os plásticos serem recicláveis
observaram-se taxas de recuperação e reciclagem, em 2013 para a Europa (EU-28), de 79,2%
e 65,3%, respetivamente. Deste modo, existe ainda uma grande quantidade de resíduos
plásticos que não é reciclada [1]. A procura de soluções viáveis para a sua valorização tem
sido crescente principalmente em países populosos e com baixos recursos onde a quantidade
destes resíduos constitui um problema de grandes dimensões.
A utilização destes resíduos no reforço de solos em aterros pode constituir uma alternativa
para a sua valorização. Estudos realizados com a estabilização de solos com resíduos de
plástico indicaram que se podem obter incrementos significativos na resistência do solo [2,
3]. Nestes estudos os resíduos de plástico utilizados são em geral obtidos de embalagens em
HDPE ou PET [4, 5]. As embalagens são cortadas em pequenas tiras ou trituradas. As
partículas podem ter forma regular ou irregular e apresentam em geral dimensões entre 4
mm e 20 mm de lado [2, 5]. As percentagens de incorporação de resíduos são em geral
inferiores a 2%, contudo alguns estudos tenham utilizado percentagens até 4% [2, 4, 5]. A
descrição das partículas utilizadas permite concluir que apesar de a espessura destas ser
variável estas apresentam rigidez significativa.
Os resultados destes estudos indicam que a adição dos resíduos permite obter incrementos
da resistência expressa em valores do CBR. Alguns autores indicam que este aumento de
resistência ocorre até uma percentagem ótima de incorporação diminuindo a resistência
para maiores percentagens de resíduo, situando-se o valor ótimo de incorporação entre 0,5%
e 1,5% [5, 6]. O teor ótimo em água mantém-se inalterado, e a massa volúmica seca máxima
aumenta com o incremento de resíduo plástico até um valor máximo diminuindo após esse
valor [5, 6, 7]. Contudo, outros autores indicam resultados em que a massa volúmica seca
máxima decresce com o aumento da percentagem de resíduo incorporado [8].

2. Trabalho experimental
Para realizar o trabalho experimental selecionou-se um solo que visualmente características
de solo fino com plasticidade percetível e, portanto, com características pouco adequadas
para utilização em aterros. O resíduo plástico utilizado foi fornecido pela Ecoiberia Reciclados Ibéricos, e tem a particularidade de ser constituído por partículas de espessura
muito reduzida e, portanto, com elevada flexibilidade. Foi realizada a caracterização do
solo e de diversas misturas do solo com incorporação de resíduo de modo a avaliar as suas
características.

2.1 Solo
O solo utilizado, empiricamente, não apresenta capacidade resistente muito significativa.
Este foi caracterizado em laboratório de modo a avaliar as suas principais propriedades com
vista à sua utilização em aterros rodoviários. Visualmente apresentava-se como um solo com
finos, cor castanho avermelhado e com características silto-argilosas. A curva
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granulométrica do solo apresenta-se na Figura 1. O solo apresenta uma quantidade de
material passado no peneiro de 0,074 mm de 48,5%.

Figura 1 - Granulometria do solo

Determinou-se a sua plasticidade, nomeadamente os limites de plasticidade e liquidez,
índice de plasticidade, o equivalente de areia, a percentagem de matéria orgânica e o valor
adsorvido de azul de metileno, cujos resultados se apresentam na Tabela 1.
Tabela 1. Principais propriedades do solo

Propriedade

Limite de
Plasticidade
[%]

Limite de
Liquidez
[%]

Índice de
Plasticidade
[%]

Equivalente
de Areia
[%]

Matéria
Orgânica
[%]

Azul de
metileno
[g/100g]

Norma

NP 143

CEN ISO/TS
17892-12

NP 143

LNEC E 199

NLT-117

NF 94-068

Valor

20,6

31,5

10,9%

14,4%

2,48%

0,92

A percentagem em matéria orgânica é elevada, ultrapassando os máximos admitidos para
utilização em aterros rodoviários [9]. Este resultado poderá ter sido influenciado por a
colheita do solo ter ocorrido a pouca profundidade. Os restantes valores obtidos enquadramse dentro do esperado para a tipologia do solo.
Estes resultados permitiram realizar a classificação do solo como pertencente ao grupo SC Areia Argilosa de acordo com a classificação Unificada (ASTM D 2487) e A-4(2) de acordo
com a Classificação para Fins Rodoviários AASHTO (LNEC E 240).
Para avaliar as características de compactação do solo realizou-se o ensaio de compactação
Proctor em molde grande com compactação pesada (LNEC E 197) no qual se obteve um teor
em água ótimo de 12,8% e um valor da massa volúmica seca máxima de 1,92 Mg/m3, Figura
2.
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Figura 2 - Curva de compactação do solo

2.2. Resíduo plástico
O resíduo de plástico utilizado foi obtido a partir de etiquetas de plástico provenientes de
embalagens de produtos comuns, por exemplo alimentares. A indicação do fornecedor é que
estas são constituídas por PE (Polietileno) e PP (Polipropileno). As etiquetas apresentam-se
trituradas, com as partículas a serem de espessura muito reduzida, comportamento flexível
e uma área que genericamente se encontra entre 1,0 cm2 e 2,0 cm2. Contudo, a dimensão
das partículas é muito variável e a sua forma é irregular, Figura 3.

Figura 3 - Imagem das partículas do resíduo plástico utilizado sobre reticulado com 1 cm de lado

A caracterização da resistência do solo foi realizada utilizando o ensaio CBR (LNEC E 198).
Para realizar os provetes o solo foi misturado com água de modo a obter o teor em água
ótimo de 12,8%.
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2.3 Mistura solo - resíduo plástico
Considerou-se que a adição de resíduo plástico não altera significativamente o teor ótimo
em água, uma vez que as partículas de plástico não apresentam absorção. Alguns estudos
em que se realizou a determinação da curva de compactação para diferentes percentagens
em plástico obtiveram resultados que indicam que o teor em água ótimo de compactação se
mantém constante [5]. Após a mistura do solo com a água procedeu-se à mistura com o
resíduo plástico. A quantidade de resíduo incorporado foi de 1%, 2% e 3% (massa de resíduo
relativamente à massa de solo seco). Na Figura 4 apresenta-se o aspeto da mistura de solo
com o resíduo plástico antes da compactação. Foi possível obter uma mistura homogénea
com uma boa dispersão do resíduo sem dificuldade.

Figura 4 - Mistura do solo com o resíduo plástico (3% de incorporação)

Na figura 5 apresenta-se o aspeto dos provetes CBR, para as diferentes percentagens de
resíduo, após realização do ensaio. Observa-se um aumento visual da presença das
partículas com o aumento da percentagem de incorporação e estas distribuíram-se
uniformemente e mantendo uma forma lamelar (sem enrolamento).

3. Análise de Resultados
Na Figura 6 pode observar-se que ocorreu uma diminuição do valor da massa volúmica seca
com o incremento da percentagem em resíduo. Esta ocorreu para todas as percentagens de
resíduo utilizadas. Esta diminuição apresentou um andamento uniforme. Para a
percentagem de resíduo mais elevada, 3%, o valor de compactação relativa foi de 92,6%,
tomando como referência o solo original. Esta diminuição da massa volúmica seca é
esperada pois as partículas de resíduo plástico adicionadas apresentam massa volúmica
significativamente inferior à apresentada pelas partículas que constituem o solo.
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Figura 5 - Aspeto dos provetes CBR com 0% (2 provetes em cima à esquerda), 1% (2 provetes em cima à direita), 2%
(2 provetes em baixo à esquerda) e 3% (2 provetes em baixo à direita)

Figura 6 - Variação da compactação relativa com a percentagem em resíduo plástico

As curvas força-penetração obtidas no ensaio CBR apresentam-se na Figura 7. A
incorporação de resíduo plástico permitiu obter um incremento da resistência para as séries
com 1% e 2% relativamente ao solo original (curva com 0% de resíduo plástico). Os provetes
com 1% de resíduo plástico obtiveram os valores mais elevados de resistência em todo o
intervalo de penetrações. Estes valores confirmam os observados em estudos realizados com
tipos diferentes de partículas de plástico em que os valores máximos de resistência ocorrem
para percentagens entre 0,5% e 1,5% de incorporação. Observa-se que para 3% o solo
apresentou resistência inferior, quando comparado com o solo original, até 8 mm de
penetração. Contudo, para valores da penetração superiores a 8 mm todas as séries com
incorporação de resíduo plástico apresentaram resistências superiores às obtidas no solo
original.
Os valores de CBR mais elevados foram obtidos para 1% de resíduo plástico, considerando os
valores determinados para 2,5 e 5,0 mm de penetração [10], observando-se uma diminuição
dos valores de CBR para percentagens superiores de resíduo (Figura 8). O andamento dos
valores de CBR com o aumento da percentagem em resíduo foi semelhante para 2,5 mm de
penetração e 5 mm de penetração, com estes últimos a serem superiores em todas as séries,
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incluindo o solo original. Deste modo, observa-se um incremento do valor de CBR do solo
original de 14% para 19% com incorporação de 1% de resíduo plástico, contudo para 3% de
resíduo plástico o valor de CBR obtido foi de 12%, inferior ao do solo original

Figura 7 - Curvas força-penetração obtidas no ensaio de CBR

Figura 8 - Evolução dos valores de CBR com a percentagem de resíduo plástico

A expansão relativa no ensaio de CBR aumentou com o incremento da percentagem em
resíduo plástico, passando de 2,1% para 4,3% quando o conteúdo de resíduo plástico
aumentou de 1% para 3%, e assume valores que podem ser restritivos para a sua utilização
[10]. A expansão da série com 1% de incorporação de plástico foi semelhante à obtida no
solo original indicando que para incorporações desta magnitude se poderá incrementar a
resistência sem aumentos significativos da expansão.

4. Conclusões
Neste trabalho utilizou-se um resíduo plástico proveniente de etiquetas formado por
partículas irregulares com espessura muito reduzida, e por isso apresentando flexibilidade.
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Este foi utilizado para estabilizar um solo com classificação SC – Areia Argilosa e A-4(2). A
caracterização do solo estabilizado com resíduo plástico forneceu os seguintes resultados:
- A resistência do solo estabilizado foi incrementada para 1% de incorporação de resíduo
plástico apresentando resistência decrescente com o incremento de incorporação de resíduo
plástico após esse valor. Os valores de CBR para 1% de resíduo plástico aumentaram de 14%,
no solo original, para 19% (para um valor de penetração de 5 mm).
- Os valores da massa volúmica seca diminuíram com o aumento do conteúdo em resíduo
plástico. Esta diminuição foi progressiva e com evolução uniforme para todas as séries.
- Observou-se um aumento da expansibilidade para incorporações de resíduo plástico
superiores a 1%. Este aumento foi significativo, passando de 2,1% para 4,3% quando o
conteúdo de resíduo plástico aumentou de 1% para 3%.
A utilização de resíduos plásticos para reforço de solos pode ser uma forma alternativa para
promover a sua valorização. É uma forma de estabilização de baixo custo permitindo obter
benefícios significativos na resistência dos solos. Os resultados permitiram verificar o
aumento dos valores de CBR, observando-se uma redução da massa volúmica seca máxima e
aumento da expansão relativa.
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Abstract
The generated impact by the waste from the steel industry has reignited a series of discussions about the best forms of ﬁnal
destination environmentally adequate, that is, the reuse of by-products resulting from the process of metal alloy generation.
This is even more relevant after the environmental disasters in the State of Minas Gerais – Brazil, 2015, when the tailings
dam broke up destroying cities and rivers. In order to mitigate these problems, this paper presents the results of the ongoing
studies on the characterization of silicon-manganese iron slag and their potential application in mixed projects with soil for
the construction of base layers and sub-base of pavement in highway. Some methods used are traditional as Granulometry,
Bulk density and absorption and Los Angeles Abrasion. Others are more recently used to characterize aggregates, like
Scanning Electron Microscope (SEM) and Aggregate Image Measurement System (AIMS). Finally, with reference to the
results already obtained, and in works carried out with the same material for rail ballast and asphalt concrete, it is concluded
that silicon-manganese iron slag presents geotechnical properties compatible with those established in the speciﬁcations for
use in base and sub-base.
Keywords
highway; pavement; silicon-manganese iron slag
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CHARACTERIZATION OF SILICON-MANGANESE IRON SLAG FOR EMPLOYMENT
IN BASE AND SUB-BASE LAYERS FOR HIGHWAY
ABSTRACT
The generated impact by the waste from the steel industry has reignited a series of discussions about
the best forms of final destination environmentally adequate, that is, the reuse of by-products
resulting from the process of metal alloy generation. This is even more relevant after the
environmental disasters in the State of Minas Gerais – Brazil, 2015, when the tailings dam broke up
destroying cities and rivers. In order to mitigate these problems, this paper presents the results of the
ongoing studies on the characterization of silicon-manganese iron slag and their potential
application in mixed projects with soil for the construction of base layers and sub-base of pavement
in highway. Some methods used are traditional as Granulometry, Bulk density and absorption and
Los Angeles Abrasion. Others are more recently used to characterize aggregates, like Scanning
Electron Microscope (SEM) and Aggregate Image Measurement System (AIMS). Finally, with
reference to the results already obtained, and in works carried out with the same material for rail
ballast and asphalt concrete, it is concluded that silicon-manganese iron slag presents geotechnical
properties compatible with those established in the specifications for use in base and sub-base.
Keywords: highway; pavement; silicon-manganese iron slag
INTRODUCTION
Road construction is an activity in which natural resources are most commonly used in comparison
with others sectors of civil engineering. Large amounts of natural materials such as gravel, rock and
sand are used to build miles of highways, or even in rebuilding roads that have already reached
project life. In this sense, sustainable development requires a more efficient management of waste
and preservation of the environment (BARIŠIĆ et al., 2010).
Over the years, investment in solutions for industrial waste recycling has been intensifying in many
countries. Several companies have been investing in research and technology to reuse industrial
waste, which increases the quality of the recycled product and provides greater efficiency of the
production system (TAKANO et al., 2000).
Finally, this work aims to characterize the silicon-manganese iron slag produced in electric furnaces
for use in road pavement layers, in the region of state of Minas Gerais (Brazil) known as
“quadrilateral of iron”, composed of the cities of Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Congonhas e
Itabirito. This is done through technical parameters, obtained through the performance of tests,
defined by the current norms of the competent national institutes.
LITERATURE REVIEW
Initially one of the main topics to be explained refers to some definitions. According to Law 12,305
(BRASIL, 2010), solid waste is material that still has some value to be used, through available
technology and economically feasible, even for a purpose different from that originally planned.
Waste, on the other hand, is characterized as solid wastes which, after exhausting all possibilities of
treatment and recovery by available and economically feasible technological processes, present no
possibility other than the final environmentally appropriate disposal. Therefore, using the definition
of MICHAELIS (2016), which treats slag as solid waste from the melting of metals or from the
combustion of certain materials, it can be concluded that the elements resulting from steel processes
may at time they appear as waste, and in others like tailings. Finally, the study material to be

517

2

analyzed is a slag because it is the result of a process where the combination of metal and nonmetallic compounds is heated up to the melting point thereof and has been treated as tailings.
However, some efforts have been made to make it a reusable waste with an environmentally
adequate final destination, which in this study are layers of road pavement.
In Brazil, studies such as those developed by RODRIGUES (2007), NÓBREGA (2007),
BUITRAGO (2016), OLIVEIRA (2013) and JOHN & AGOPYAN (2000) show that the country
has dedicated itself to using the artificial aggregate in engineering structures such as highways and
railroads, as well as in the production of cement.
For Brazilian Association of Technical Standards - ABNT, pavement is a structure built after the
embankment and destined economically and simultaneously as a whole to: resist and distribute to
the subgrade the vertical efforts produced by the traffic; improve rolling conditions for convenience
and safety; resist the horizontal stresses acting on it making the rolling surface more durable
(ABNT, 1982). In this paper, the objective is to characterize the silicon-manganese iron slag to
verify, in addition to others parameters, its resistance capacity. That is, the ability of the slag to
compose the structure of the pavement in order to resist the loads of traffic applied on it.
NÓBREGA (2007) deals with the mechanical characterization of asphalt mixtures using the
manganese ferroalloy slag from the Simões Filho (Bahia) region as an aggregate. Initially, the slag
was characterized physically, mechanically and chemically, as described in DNER material
specification standards of the National Department of Roads and Roadway DNER-ME 260/94 and
DNER-ME 262/94. In a complementary way, the Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray
Dispersive Energy (EDS) tests were carried out to determine the shape and chemical composition of
the materials. In addition, was analyzed the environmental impact through the solubility and
leaching tests. Finally, due to the known problem of slag expansion, the test was performed
according to the Pensylvania Test Material (PTM 130). Once characterized, the material was mixed
to crushed stone powder and CAP 50/60 (now CAP 50/70) for the manufacture of hot-rolled
bituminous concrete - CBUQ. In addition to the test specimens produced in the laboratory, samples
were taken for analysis in the field of run carried out using the mixture on Avenida Dom João VI,
performed by the City Hall of Salvador, in state of Bahia. Finally, the technical results validated the
use of manganese ferroalloy slag for use in asphalt coating, and environmental tests showed that the
slag is classified as Class II - not inert.
OLIVEIRA (2013) carried out the physical, mechanical, chemical, mineralogical, environmental
and electrical characterization of silicon-manganese iron slag produced in the region, in the
characterization of silicon-manganese iron slag for application as an aggregate in railway paving in
state of Minas Gerais. As a result, the material analyzed presented higher values than the minimum
limits prescribed by national and international technical standards, showing that silicon-manganese
iron slag is a good substitute for the rock materials used for rail ballast.
The consolidation of the use of slag as a co-product is shown through the norms created to
standardize its use. Whether through the Brazilian regulatory standard NBR 5735 - Portland cement
of blast furnace of 1991, or in standard of National Department of Transport Infrastructure DNIT113/2009 Road Paving - Artificial Aggregate - Evaluation of the expansion potential of steel slag,
also in the norms DNIT 114/2009 and DNIT 115 / 2009, which deal with the use of slag in the base
and sub-base structures and, lastly, in the recent standards for road paving such as DNIT- 406/2017
- Road paving - Granulometrically stabilized base with Açobrita®, and DNIT- 407/2017 - Road
paving - Sub-base stabilized granulometrically with Açobrita®.
The silicon-manganese iron slag is produced in the region of the city of Barbacena-MG, a city
located near to the quadrilateral of iron. It is the residue of a ferroalloy, that is, an essential input
518

3

used in the steel industry, both in the basic processes and in the refined aggregation of properties
and value to special steels (OLIVEIRA, 2013). Ferroalloys are iron alloys with other metals, in
which the metal content is higher than the iron content, been the purpose of which is to impart
certain properties to the steel. Some metals are used: nickel, manganese, chromium, tungsten,
niobium and titanium. Manganese, added in the form of ferroalloy, assists in the refinement of the
grain structure, increasing the mechanical strength and improving the temperability and the ductility
of the steel (CHIAVERINI, 1990). On the slag, it is generated during the process of production of
the ferroalloy in electric furnaces with submerged arc (EAF). Removal of the slag is intended to
remove impurities from the furnace and occurs throughout the process since, during the melting and
refining steps, some of the scarified impurities tend to return to the alloy. (OLIVEIRA, 2013). The
types of slag are two types of slag formed by the described production processes: the rich slag,
which is acidic, presents high Mn contents (greater than 40%); and poor slag, which is basic, has a
low manganese content (MnO <20%) and about 30% Si is produced by upgrading the standard
alloy by adding silicon waste from the iron silicon industry and end of the ferroalloy production
process, is discarded (OLIVEIRA, 2013).
Therefore, this study aims to present technical parameters to evaluate the possibilities of using
silicon-manganese iron slag in road pavement structures.
METHODOLOGY
The material to be studied is produced by a steel company located in the city of Barbacena, state of
Minas Gerais - Brazil. Currently, this residue is stored in piles in the industrial plant, being part of
the slag consumed in the production process of the ferroalloy. To perform the experiments, samples
were collected in sufficient quantities for the physical, mechanical and chemical characterization in
the laboratories of the Military Institute of Engineering - IME, in the city of Rio de Janeiro – RJ
For the evaluation of the material, the main Brazilian standards for validation of employment in
road structures were analyzed, such as particle size analysis (DNER-ME 083/98), determination of
absorption and bulk density (DNER-ME 081/98) And "Los Angeles" abrasion determination
(DNER-ME 035/98), whose tests were carried out at the Soil Laboratory of the Military
Engineering Institute - ME. In addition, complementary tests were carried out, such as
mineralogical composition through Dispersive Energy Spectroscopy (EDS) and Scanning Electron
Microscopy (SEM) images, both carried out in the Materials Laboratory of the IME. About shape,
texture and sphericity was used the Aggregate Image Measurement System (AIMS), in Laboratory
of Geotechnics of the Federal University of Rio de Janeiro.
Granulometry
Starting from the granulometry, this deals with the distribution, that is its quantification in weight,
by size of the particles of a sample that compose an aggregate. This distribution is defined when the
sample is passed through a series of sieves, whose meshes are normalized, and the result of this
process is later represented graphically through the Granulometric Curve. The generated curve is
then compared with intervals called sieve ranges, which have the objective of assuring the
resistance through the interlocking of the grains. In the present study, the material for analysis was
processed using the standard series of sieves: 19mm, 9.5mm, 4.8mm, 2.4mm, 1.2mm, 0.60mm,
0.30mm, 0.150mm. Due to the economic cost of the crushing cost, the material has been reduced to
large aggregate diameters, since the purpose of the company has been to only stock this material
into piles. The equations (1) e (2) used in this test is showed below:
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Bulk density of coarse aggregate and absorption
The bulk density of the aggregate, obtained by the relation between the mass of the dry aggregate
and its volume, is the parameter to be used as reference to determine the mass of the material to be
used whether in asphalt mixtures or in base and subbase layers. However, the absorption, due to the
increase in mass of the aggregate due to the filling of its permeable pores (void) by water, allows to
analyze the porosity of the aggregate, both to verify its resistance and to measure the consumption
of binder (asphalt oil cement, emulsion), when used as aggregate in asphalt mixtures.
According to standard DNER-ME 081/98, the equation (3) to define Bulk Density is:

Db is bulk density;
Ws is weight, in air, of the aggregate dried in drying oven, in g;
Wh is weight, in air, of the aggregate in the dry surface saturated condition, in g;
v
is the value of the reading on the balance corresponding to the submerged aggregate hydrostatic weighing, in g.
For Absorption, the expression (4) used is:

a is absorption, in percentage.

Determination of Los Angeles Abrasion Value
The determination of the Los Angeles abrasion, is about to define the resistance to surface wear of
the aggregate grains when subjected to friction. Thus, the assay measures the aggregate's ability not
to change when handled. The test consists in depositing a certain mass of aggregate, with known
granulometry, inside the cylindrical drum together with cast iron balls.
Subsequently, the revolutions specified in standard are induced and, after being removed from the
drum, the resulting process material is washed in the # 1.7mm sieve, taking it to the oven
afterwards. Finally, the samples are weighed.
For this study, was used the Graduation A of standard DNER-ME 035/98 - Determination of Los
Angeles Abrasion Value.
Mineralogical Analysis
For mineralogical analysis, X-ray dispersive energy spectroscopy (EDS) was used, consisting of a
microanalysis which allows obtaining chemical information in areas of the order of micrometers,
which are qualitative and quantitative, obtained by the detection of X-rays resulting from the
interaction between the primary beam and the sample. In EDS analysis, a semiconductor material is
used to detect X-rays and a multi-channel analyzer, which converts X-ray energy into an electronic
count, resulting in a spectrum representative of the chemical analysis of the sample. The equipment
used was the JEOL 5800LV.
Scanning Electron Microscope (SEM)
On the analysis of the microstructure, Scanning Electron Microscopy (SEM) was used, in which
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images with an increase of up to 8000x were generated. The results of this test allow to analyze the
shape and size of the grains, as well as their arrangement on the surface of the sample, also allowing
a better perception of the voids present in the material. The use of EDS together with MEV is of
great importance in the petrographic characterization and petrological study in the geosciences,
since the first one allows the identification of the elements that compose the sample, and the second
provides clear images of the microstructure.
Aggregate Imaging System (AIMS)
The Aggregate Imaging System (AIMS) was developed to capture images and analyze the shape of
a wide range of aggregate types and sizes, which covers those used in asphalt mixes, hydraulic
cement concrete, and unbound layers of pavements (AL ROUSAN, 2004). This system is used to
analyze the shape, texture and angularity of aggregates, been a new aggregate classification of
methodology based on the distribution of the shape characteristics.
Angularity (or roundness) measures the difference between a particle radius in a certain direction
and that of an equivalent ellipse. The equivalent ellipse has the same aspect ratio as the particle, but
it has no angularity. Sphericity – or particle form (MASAD et. al, 2014), or shape (MASAD et. al,
2005) – is the parameter that classifies the aggregates as to their shape. This is a dimensionless
parameter that varies between 0 and 1, taking into account that aggregates with indexes close to 1
have optimal sphericity and that aggregates with indexes close to 0 have low sphericity, that is, they
are more lamellar than spherical (MASAD et al, 2002). Surface texture is used to describe the
surface irregularity at a scale that is too small to affect the overall shape or angularity (MASAD,
2005).
Table 1 shows the limit values and classification for aggregate shape properties:
TABLE 1: Limit values and Classification for Aggregate Shape Properties. Adapted from
DIÓGENES et al. (2016)
Property
<0,6

Sphericity
(coarse aggregate) Flat Elongated
Angularity
(fine and coarse
Texture
(coarse aggregate)

Limit values / Classification
0,6 - 0,7
0,7 - 0,8
Moderate
Low sphericity
sphericity

> 0,8
High
sphericity

< 2100
Rounded

2100 - 4000
Sub Rounded

4000 - 5400
Sub Angular

> 5400
Angular

< 165

165 - 275

275 - 350

350 - 460

Polished

Smooth

> 460

Moderate
High
Low Roughness
Roughness Roughness

RESULTS
Granulometry
As a reference, “Range A” of National Department of Transport Infrastructure - DNIT
(Granulometrically Stabilized Base - DNIT 141/2010) was used. This is showed in the graphs of
Figure 01by the two continuous lines named DNIT Max and DNIT Min. As can be observed, the
composition of the material presents predominantly large grains, consistent with the policy adopted
by the company generating the waste in reducing cost with crushing. It is understood that, if a form
of grain reduction is not feasible, a viable option for the use of this material would be the use of
mixture with soil. The results are shown in Figures 1, 2 and 3.
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FIGURE 1 – Result of Granulometry of Sample 01, 02 and 03
Bulk density of coarse aggregate and absorption
The density of the aggregate found was 2.94 g / cm³ and the absorption of 0.44%. About the results,
the density is very close, 2.96 g / cm³, when compared to silicon-manganese iron slag researched by
OLIVEIRA (2013), whose material also belongs to the same company generating the residue,
however, in a unit located in another city of state of Minas Gerais. Also, when compared to the
results obtained by NÓBREGA (2007), which analyzed the manganese ferroalloy slag for use in
asphalt coating, the found value of 2.92 g / cm³, for granulometry from 0 to 3/8 ", is still consistent.
Finally, when compared with granite gneisses from the state of Rio de Janeiro, according to LIMA
(2016), whose values are shown as 2.62 and 2.64 g / cm³, it is possible to notice that the material
has a value above natural aggregate. However, silicon-manganese iron slag has a lower density
when compared to steel slag, whose values are above 3.0 g / cm³, according to RODRIGUES
(2007).
For absorption, the values found by OLIVEIRA (2013) and NÓBREGA (2007) are higher than
1.0%.
Determination of Los Angeles Abrasion Value
It is possible to notice that the value of 25.53% for abrasion is within the limits established by
standards DNIT 141/10 - Granulometrically stabilized base, DNIT 406/17 - Granulometrically
stabilized base with Açobrita® and DNIT 407/17 - Sub-base granulometrically stabilized with
Açobrita®, which define as 55% the maximum abrasion for the aggregate to be used in layers of
pavement. In addition, silicon-manganese iron slag is also suitable when using DNIT 115/09 Granulometrically stabilized base with steel slag - ACERITA® and DNIT 114/09 Granulometrically stabilized subbase with steel slag - ACERITA®, which define the abrasion limit
as 40%.
Mineralogical Analysis
There are two types of slag formed by the silicon-manganese iron-FeSiMn production processes:
rich slag, which is acidic, has high Mn contents (above 40%), and very low phosphorus content,
being recyclable and reused as an input In FeSiMn production. This (rich) slag presents vitrification
which decreases its resistance and makes it dangerous for handling. And poor slag, which is basic,
has a low manganese content (MnO <20%) and about 30% Si is produced by upgrading the
standard alloy by adding silicon waste from the iron silicon industry, and of the ferroalloy
production process is discarded (OLSEN and TANGSTAD, 2004).
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Due to the heterogeneity of the material, the EDS test was performed in two distinct regions of the
aggregate. According to the result obtained, the main elements that form the silicon-manganese iron
slag are Carbon, Oxygen and Silicon. Next comes Calcium, Manganese and Aluminum (Figure 2).
It is understood to be relevant to perform the Thermogravimetry (TGA) test to explain how these
elements are grouped into compounds, and thus to define more clearly the mineralogical
composition of the slag.

FIGURE 2: CP3 – Fig 72 37 (left); CP3 – Fig 72 38 (right)
The mineralogical determination becomes relevant since, according to OLIVEIRA (2013), the great
problem in the use of slag in works of pavement is because the slag has expansive characteristics
due mainly to the hydration of free lime (CaO), (MgO) and to the corrosion and oxidation of the
residual metal iron, generating internal stresses that cause cracking and even result in the
fragmentation of the material, that is, a destructive expansion. Therefore, the determination of the
quantity of these elements helps to predict the potential for expansion of the material.
In this paper, NÓBREGA (2007) also uses silicon-manganese iron slag, which was referenced by
OLIVEIRA (2013) in his work, it is possible to adopt the value found for PTM 130/78
(Pennsylvania Test Method) for the material under study. As can be seen in the graph below, the
expansion can be considered as 0%.
On the possible environmental impact of silicon-manganese iron slag disposal in the environment,
OLIVEIRA (2013) presents the Official Letter from Brazilian Institute of Environment (IBAMA)
no. 306/2010 / NLA / SUPES / IBAMA / MG that approves the use of silicon-manganese iron as
slag, in the characterization and environmental classification. Also in this work, the siliconmanganese iron slag sample was classified as Class II A (non-hazardous - not inert) because it had
solubilized Aluminum content above the maximum allowable limit.
Scanning Electron Microscope (SEM)
It is important to point out that the slag under study has distinct characteristics of the slag and
melting furnace. The main differences lie in the fact of both the greenish coloration, the smooth
surface, the glassy aspect and the small number of fines. Some of these characteristics can be
clearly noticed when comparing images of the microstructures of the two materials, according to the
following figures. The amount of voids is markedly lower in the silicon-manganese iron slag,
justifying the more compact appearance of the material. In addition, it is possible to note that the
material is formed by layers (structure similar to planes of cleavage), suggesting that the rupture
occurs by shearing. The Figure 3 shows the difference about surface between steel slag and siliconmanganese iron slag.
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FIGURE 3: Macro and microstructure of steel slag (left), RODRIGUES, 2007; Macro and
microstructure of silicon-manganese iron slag (right) (1000x)

Aggregate Imaging System (AIMS)
The graphs 01 e 02 below show the aggregates shape properties. About the legend, the word
Escoria means Slag.
According Graph (1.a), the material, in general, can be classified as sub rounded, since more than
90% presents angularity index greater than 2100, been 52% classified as moderate.
According to Technical specification from Department of Roadways of São Paulo (Brazil) ET-DEP00/008 and DNER-ME086/94, sphericity (index of form) of aggregate should have an index equal
to or greater than 0.50. As can be seen in Graph (1.b), more than 90% of the samples meet this
requirement, except for the aggregate with 4,75mm. In addition, the standard recommends that less
than 10% should be of lamellar particles, that is, the aggregate analyzed also meets this
specification.

GRAPH 1: (a) Angularity Distribuition, (b) Sphericity Distribuition, (c) Texture Distribuition
About texture – Graph (1.c), it is closely linked to the frictional force and the greater the surface
roughness, the greater the resistance to permanent deformation, since the frictional force between
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the grains will be increased. It can be said that a granular material is rougher after its crushing, in
general (LIMA, 2016). The results show that more than 70% is greater than 200, and 55% is
classified as moderate.
Some studies, as LIMA (2016) and TUTUMLUER and PAN (2008), have been done with the
purpose of stablishing reference parameters for angularity and texture, which are linked to the
resistance.
CONCLUSION
This purpose of this study is to characterize silicon-manganese iron slag, using methods, standards
and studies, in order to analyze the technical feasibility of using this material in road pavement
layers.
The granulometry has predominantly coarse grains, being interesting the use of soil as a way of
adjusting the slag grain size for the granulometric curve standardized. Bulk density coarse values
are similar to that found by others authors, and higher than natural coarse aggregate. Determination
Los Angeles Abrasion value is according Brazilian standards to use in base and subbase. About
Mineralogical Analysis, most part of silicon-manganese iron slag is composed by Carbon, Oxygen
and Silic. And next come Calcium, Manganese and Aluminum. Expansion, according NÓBREGA
(2007), is zero. Oliveira (2013) classified the material as Class II A (non-hazardous- no inert). In
Scanning Electron Microscope is possible to state that structure is more compact than steel slag, and
is similar to planes of cleavage. As AIMS results, the angularity is rounded; the sphericity is
according to the values of Brazilian standard for use in layers of base and subbase; and the texture is
classified as moderate. About Degradation index after Proctor compaction and Shock loss in Treton
equipment, both results for silicon-manganese iron slag are within the defined parameters of
Brazilian Institute Road Research for use in pavement structure.
Finally, in view of the results presented by the tests and methods used, it is understood that siliconmanganese iron slag tends to be viable in the use of layers of road pavement.
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Abstract
Bituminous mixtures design procedures deﬁne their properties and impact on road pavement performance. In this work a set
of in-service conditions was typiﬁed, including factors such as traﬃc, climate and pavement layer, and structured in a design
methodology. A volumetric design method, using a gyratory compactor, was used to evaluate how the bituminous mixtures
properties were aﬀected by the design compaction energy. The compactability, water sensitivity, rutting resistance, stiﬀness
and fatigue resistance were characterized for both mixtures used. With this characterization of the mixture’s performance it
was possible to deﬁne compaction energy values adapted to the in-service conditions. These were set to optimize the
mixture properties that were supposed more relevant to each set of in-service conditions. The mixtures resulting from the
proposed design values were compared to the reference mixtures, resultant from current design methods, to assess the
gains in the performance. It was observed for the bulk of the typiﬁed cases noteworthy improvements in the relevant
properties of the mixtures for the speciﬁed in-service conditions. The proposed design values lead to mixture properties
better suitable to the in-service conditions thus providing better performance, when compared to the reference mixtures.
The results show that a correct deﬁnition of the design values, that take in account the in-service conditions, can be an
eﬃcient way to improve pavement performance.
Resumo
Os procedimentos de formulação das misturas betuminosas deﬁnem as características destas e inﬂuenciam o desempenho
dos pavimentos rodoviários. Neste trabalho um conjunto de condições de serviço foi tipiﬁcado, incluindo factores como o
tráfego, clima e camada de pavimento, estruturando-os numa metodologia. Utilizou-se uma metodologia de formulação
volumétrica, com base no compactador giratório, para avaliar a variação das propriedades das misturas com a energia de
compactação de formulação. Caracterizaram-se as misturas betuminosas quanto à sua compactabilidade, sensibilidade à
água, resistência à deformação permanente, módulo de rigidez e resistência à fadiga. Com base na caracterização do
desempenho das misturas deﬁniram-se valores da energia de compactação para a formulação adaptados às condições de
serviço tipiﬁcadas. Essa deﬁnição procurou otimizar as propriedades consideradas mais relevantes para a condições
deﬁnidas. As propriedades das formulações propostas foram comparadas com as das misturas de referência, obtidas por
formulação corrente, para avaliar quais os benefícios no desempenho. Na generalidade dos casos tipiﬁcados observaram-se,
para as propriedades consideradas relevantes, melhorias signiﬁcativas nos seus valores. Os valores propostos permitiram
que as misturas apresentassem propriedades que melhor correspondam às solicitações quando em serviço considerando-se
que conduziram uma melhoria de desempenho, face à formulação tradicional. Os resultados obtidos mostram que uma
melhor seleção dos valores de formulação das misturas betuminosas, adaptando as suas propriedades às condições de
serviço, é uma forma eﬁciente de melhorar o desempenho global dos pavimentos.
Keywords
Bituminous mixtures; Design; Performance
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Inclusão das Condições de Serviço na Formulação
de Misturas Betuminosas através da Variação da
Energia de Compactação
1. Introdução
Com a necessidade de obter pavimentos com melhor performance, existe uma maior
preocupação com a otimização do desempenho das misturas betuminosas. As propriedades
das misturas betuminosas dependem das propriedades dos seus componentes e da sua
proporção na mistura. Contudo, a variação destes componentes provoca variações contrárias
em algumas propriedades. Por exemplo, um aumento da percentagem em betume permite
aumentar a resistência à fadiga, mas diminuirá a resistência à deformação permanente. Deste
modo, para otimizar o desempenho de uma mistura betuminosa devem ser conhecidas as
propriedades que se pretende maximizar para uma determinada aplicação e,
consequentemente, quais poderão ser reduzidas, para obter um melhor desempenho do
pavimento. Embora podendo ser referidas de diferentes formas, diversas propriedades
concorrem para o desempenho das misturas betuminosas [1], designadamente a
trabalhabilidade, resistência à deformação permanente, resistência à fadiga, sensibilidade à
água e rigidez. A importância destas propriedades pode depender de diversos fatores, como
sejam, fatores climáticos, tráfego, tipo de mistura e posição da mistura no pavimento. A
conjugação das diferentes propriedades das misturas e fatores que afetam o seu
comportamento requerem uma análise cuidada, mas necessária para a obtenção de
pavimentos com melhor desempenho. A procura na fase de formulação de uma mistura cujas
propriedades se adaptem às propriedades desejadas é um elemento fundamental do processo
de formulação, mesmo quando englobado em metodologias mais complexas que incluam a
caracterização laboratorial do desempenho ou que relacionem as propriedades das misturas
com o desempenho em serviço dos pavimentos [2]. A adequação das propriedades das
misturas às condições de serviço pode ser realizada através da percentagem em betume. Uma
forma de influenciar a percentagem em betume a utilizar é através da definição de
parâmetros de formulação, nomeadamente do nível de compactação dos provetes, adequados
a cada situação.

2. Condições de Serviço
O número de fatores que influenciam o desempenho das misturas quando em serviço é
elevado e condiciona a complexidade da análise e a quantidade de condições diferenciadas
possíveis de representar. Apesar de, aparentemente, ser útil alargar o número de condições
de serviço, neste trabalho optou-se por usar orientações simples e de fácil compreensão,
apresentando uma configuração que permita orientações práticas de formulação. Deste
modo, foram incluídos na análise os seguintes fatores:
- Tráfego – o tráfego de pesados é um dos fatores mais comuns na diferenciação das condições
de serviço dos pavimentos, tanto para dimensionamento estrutural do pavimento [3] como na
formulação de misturas betuminosas, influenciando propriedades como a resistência à
deformação permanente ou a resistência à fadiga no processo de formulação [4,5].
- Temperatura – Em Portugal as situações condicionantes relacionam-se com as elevadas
temperaturas estivais. Uma das consequências que pode advir da exposição a temperaturas
elevadas é a redução da viscosidade do betume. Uma possível abordagem é a recomendação
da utilização de betume de menor penetração, em locais onde as temperaturas estivais sejam
mais elevadas. Para este trabalho optou-se por utilizar uma abordagem em que se procura
que no processo de formulação seja dada maior relevância à resistência à deformação
permanente das misturas em locais onde as temperaturas estivais são mais elevadas.
- Pluviosidade – Locais onde a pluviosidade seja superior devem exigir misturas com menor
sensibilidade à água de modo a garantir a sua durabilidade.
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- Camada do pavimento – Se a camada estiver no topo do pavimento estará submetida a
maiores tensões de compressão e à ação da água. Deste modo, deve ter-se em consideração
propriedades como a resistência à deformação permanente e a sensibilidade à água. Para
misturas betuminosas aplicadas em camadas que se situam na base das camadas ligadas,
submetidas a tensões de tração, deve ter-se em consideração a resistência à fadiga.
Outras propriedades que podem considerar-se como relevantes, e referidas anteriormente,
são a rigidez e a compactabilidade. A rigidez, em geral, apenas se apresenta como um
parâmetro decisivo na formulação de misturas com elevado módulo de rigidez. A maximização
da trabalhabilidade e da compactabilidade pode ser importantes em trabalhos de pequenas
dimensões, em que os equipamentos de construção sejam mais modestos, pois permitirá
obter com maior facilidade as propriedades requeridas para as misturas em obra.

2.1 Tráfego
Considerou-se uma divisão do tráfego pesado em classes. Como base utilizaram-se as classes
definidas no MACOPAV [3], pois são de comum utilização Portugal para dimensionamento de
pavimentos. O número de classes é demasiado elevado para utilização em recomendações
para formulação de misturas betuminosas, consequentemente, aglomeraram-se classes de
modo a reduzir o seu número para cinco (Tabela 1), à semelhança da metodologia SUPERPAVE
[4]. A divisão incidiu nos níveis de tráfego mais baixos para obter uma diferenciação das
propriedades das misturas para estas aplicações. Para as classes referentes a tráfegos mais
elevados é conveniente que se melhore a diferenciação das propriedades com o auxílio de
ensaios de desempenho.
Tabela 1- Classes de tráfego

Classe

TMDAp

N80dim

I

< 50

---

Classes MACOPAV
T7
6

II

50 – 150

< 2∙10

III

150 – 300

> 2∙106 e < 8∙106

IV
V

6

300 – 800

T6
6

> 8∙10 e < 4∙10
6

> 800

> 4∙10

T5
T4+T3
T2+T1+T0

TMDAp – Tráfego médio diário de pesados na via de projecto
N80dim – Número de eixos acumulado de 80 kN.

2.2 Clima
As zonas definidas para temperaturas estivais consideradas foram as referidas no MACOPAV
[3]. A escolha utilizada, embora considere alguma simplificação, justifica-se devido à
experiência existente na utilização destas zonas para dimensionamento estrutural de
pavimentos. Deste modo consideraram-se duas zonas para efeitos de formulação de misturas
betuminosas, a zona temperada e média, e a zona quente. Estas zonas foram consideradas
nas misturas colocadas em camada superficial e camada subjacente à camada superficial. Em
camadas mais profundas considerou-se que o efeito da temperatura estival terá uma
significância menor.
Para as zonas de pluviosidade consideraram-se limites geográficos semelhantes aos das zonas
de temperatura estival. Embora seja uma simplificação, observa-se que as zonas quentes são
mais secas e as zonas média e temperada mais chuvosas. Deste modo foi possível simplificar,
considerando a definição de zonas pluviométricas associadas às estabelecidas com base na
temperatura.
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2.3 Camada de pavimento
A posição da camada betuminosa no pavimento pressupõe diferentes funções a desempenhar.
Optou-se por utilizar objetivos semelhantes nas camadas superficiais e de ligação para
permitir orientações de formulação mais simples, sem comprometer a definição das condições
de serviço para as camadas superficiais, as quais exigem orientações diferenciadas. Deste
modo, dividiram-se as camadas em camada superficial e camada de ligação (incluindo todas
as camadas que se encontrem subjacentes a camadas superficiais), onde as propriedades a
maximizar tenderão a ser semelhantes, e em camadas mais profundas, camadas de base, nas
quais que se pretende maximizar outras propriedades.

2.4 Tipo de mistura
O tipo de mistura é o fator que mais pesa na definição nos parâmetros de formulação. As
misturas apresentam estruturas diferentes com composições diversificadas, em termos da
dimensão do agregado, percentagem em betume, valores da porosidade, etc. Isto conduz
inexoravelmente à necessidade de se utilizarem diferentes parâmetros de formulação. Alguns
tipos de misturas têm aplicações específicas, como sejam, as argamassas betuminosas ou as
misturas abertas, pelo que se procura que apresentem propriedades adequadas a essa
utilização, estabelecendo-se requisitos rígidos das propriedades dos seus componentes e da
mistura.

3. Estrutura tipo das orientações
Com os fatores referidos, estruturaram-se orientações para formulação. A sequência indicada
na Figura 1 corresponde à sequência pretendida na sua utilização, servindo de base à
estruturação das tabelas elaboradas para sistematizar o processo de formulação, de modo a
incluir a informação julgada relevante.

Figura 1 – Representação esquemática da estrutura das orientações

Apresenta-se na Tabela 2 um esquema geral da estruturação das tabelas que servem de base
às orientações para a definição dos parâmetros de formulação. Procurou-se que estas
apresentassem simplicidade na leitura e interpretação, para uma utilização intuitiva. A Cada
tipo de mistura corresponde uma tabela. Os parâmetros de formulação são definidos
considerando o tipo de camada, a zona climática e a classe de tráfego.

4. Caso de estudo
Foi desenvolvido um trabalho de aplicação de modo a procurar alguma validação
experimental dos conceitos referidos e o estabelecimento de valores de formulação para um
caso particular. Optou-se por utilizar uma metodologia de formulação volumétrica, análoga à
utilizada no programa SUPERPAVE, em que o parâmetro de formulação variável é a energia de
compactação, Ndes. A variação da energia de compactação permite variar a percentagem
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ótima em betume de formulação. Uma maior energia de compactação na produção dos
provetes conduz a percentagens ótimas de betume inferiores.
Tabela 2- Esquema tipo das tabelas de formulação.

“Camada”

“Zona
Climática”

V
6

> 4∙10

“Tipo de Mistura”
“Classe de Tráfego”
IV
III
II
> 8∙106 e <
> 2∙106 e <
< 2∙106
4∙106
8∙106

I
TMDAp(2) <
50

desgaste
(surf) ou
ligação (bin)

Temperada ou
Média

X

X

X

X

X

Quente

X

X

X

X

X

base(1)

Todas

X

X

X

X

X

(1)
(2)

– Se for subjacente a camada de superficial considerar formulação como camada de ligação (bin).
TMDAp – Tráfego médio diário de pesados na via de projeto

Os métodos de formulação correntemente utilizados serviram como referência para poder
avaliar a variação do desempenho da formulação proposta e os benefícios comparativos que
poderão advir.

4.1 Trabalho Experimental
Para implementar uma proposta para valores de formulação utilizaram-se duas misturas
betuminosas. Uma mistura densa, AC 20, e uma mistura SMA 12,5 (Figura 2). As misturas
foram produzidas com agregados graníticos, fíler calcário, betume 35/50 e, além disso, na
mistura SMA utilizaram-se fibras celulósicas como aditivo para evitar o escorrimento do
betume.

Figura 2 – Granulometria das misturas betuminosas utilizadas

A referência para a formulação foi obtida utilizando métodos correntes de formulação para os
quais os resultados obtidos possam ser considerados como aceitáveis, conduzindo a
desempenhos satisfatórios. A mistura AC 20 foi formulada utilizando o método de Marshall,
com provetes compactados com 75 pancadas/face [6]. Para a mistura SMA a percentagem
ótima em betume foi definida como aquela que permite obter 4% de porosidade em provetes
Marshall compactados com 50 pancadas por face.
Realizou-se posteriormente uma análise da formulação obtida utilizando diversas energias de
compactação. Foi utilizado um compactador giratório que permite medir a evolução da altura
dos provetes durante a compactação obtendo as curvas de compactação. A percentagem
ótima em betume para ambas as misturas foi definida como a que permite obter 4% de
porosidade. Compactaram-se provetes de mistura AC 20 com 125 giros e de SMA 12.5 com 50,
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75 e 100 giros. O diâmetro dos provetes produzidos foi de 150 mm e a sua altura de 115 mm.
Na Figura 3 apresenta-se a evolução estimada da percentagem ótima em betume com a
energia de compactação.

Figura 3 – Variação da percentagem ótima em betume com o nível de compactação, AC 20 (esq.) e SMA 12,5 (dir.)

Os valores da energia de compactação de referência foram definidos como o número de giros
utilizado na compactação dos provetes fabricados no compactador giratório, o qual permite
obter uma percentagem ótima em betume igual à obtida no método de utilização corrente
descrito anteriormente, ou seja, para a mistura de referência [7].
O desempenho das misturas foi caracterizado laboratorialmente. Selecionaram-se três
percentagens em betume para cada mistura: 4,5%, 5,0% e 5,5% para a mistura AC 20, e 6,0%,
6,5% e 7,0% para a mistura SMA 12,5. A compactabilidade foi caracterizada utilizando o
Compaction Energy Index (CEI) determinado com base nas curvas de compactação obtidas no
compactador giratório [8,9]. A sensibilidade à água foi caracterizada utilizando o parâmetro
ITSR (resistência conservada em tração indireta), determinado de acordo com as EN 12697-12
e EN 12697-23, fabricando provetes com 35 pancadas por face e ensaios a 25ºC. A resistência
à deformação permanente foi caracterizada utilizando o valor de WTSair (taxa de deformação
média) obtida em ensaios de wheel-tracking realizados num equipamento pequeno, modelo A,
com ensaios realizados sem imersão e com a duração de 10000 ciclos (procedimento B), com
uma temperatura de ensaio de 60ºC (EN 12697-22). A rigidez foi definida como o módulo da
mistura medido em ensaios de 4PB-PR (EN 12697-26), obtido para uma temperatura de 20ºC,
uma frequência de 10 Hz e uma extensão de 50 microextensões. A resistência à fadiga foi
definida pelo valor de ε6 (extensão aplicada em cada ciclo de carga que conduz à rotura por
fadiga ao fim de 1 milhão de ciclos) determinado em curvas de fadiga obtidas através da
utilização de ensaios 4PB-PR realizados a 20ºC e com uma frequência de 10 Hz (EN 12697-24).

4.2 Definição dos Valores de Formulação
Utilizando a percentagem em betume foi possível relacionar a energia de compactação de
formulação com o desempenho esperado para as misturas betuminosas. Procurou-se definir
valores da energia de compactação que permitissem adequar o desempenho das misturas às
diversas condições de serviço tipificadas. Assumiram-se os seguintes critérios:
- Camadas superficiais – procurou-se aumentar a resistência à deformação permanente para
classes de tráfego mais pesadas e temperaturas estivais mais elevadas, com valores de Ndes
mais elevados. Para classes de tráfego mais leves e zonas mais amenas optou-se por procurar
melhorar a durabilidade e trabalhabilidade das misturas, com valores de Ndes mais baixos.
Neste trabalho apenas se considerou a mistura SMA 12,5 como podendo ser aplicada em
camada superficial.
- Camadas de ligação – Objetivos semelhantes aos adotados para as camadas superficiais,
apesar de as ações do tráfego, temperatura e humidade tenderem a ser menores neste tipo
de camadas. Um aumento na rigidez pode ser positivo para maiores tráfegos atendendo à
maior espessura deste tipo de camadas, permitindo melhorar a sua contribuição estrutural.
- Camadas de base – Procurou-se melhorar a resistência à fadiga, com uma redução dos
valores de Ndes, para todas as condições de serviço. Apesar de ser interessante melhorar a
resistência à fadiga para tráfegos mais elevados considerou-se que isso poderia conduzir a
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situações de aparecimento prematuro de rodeiras. Deste modo, para classes de tráfego mais
elevado não se reduziu significativamente a resistência à deformação permanente pelo que o
aumento de resistência à fadiga foi relativamente moderado.
Com os pressupostos referidos e a análise do desempenho das misturas betuminosas
utilizadas, defiram-se valores da energia de compactação de formulação, N des, para as
condições de serviço tipificadas (Tabelas 3 e 4). Como referido, considerou-se a aplicação da
mistura SMA em camada de desgaste e da mistura AC 20 em camada de ligação e de base.
Tabela 3- Níveis de compactação, Ndes, propostos para a mistura SMA 12,5

Camada

Zona Climática

Desgaste
(1)

(1)
(2)

70

65

60

55

55

Quente

75

70

65

60

60

TMDAp – Tráfego médio diário de pesados na via de projeto

Tabela 4- Níveis de compactação, Ndes, propostos para a mistura AC 20
AC 20
porosidade de formulação 4%
Classe de Tráfego
V
IV
III
II
Zona Climática
> 8∙106 e
> 2∙106 e
6
> 4∙10
< 2∙106
< 4∙106
< 8∙106

surf ou bin

I
TMDAp(1) <
50

Temperada ou
média

-

Camada

base(1)

SMA 12,5
porosidade de formulação 4%
Classe de Tráfego
V
IV
III
II
> 8∙106 e
> 2∙106 e
6
> 4∙10
< 2∙106
< 4∙106
< 8∙106

I
TMDAp(2) < 50

Temperada ou
Média

75

65

60

60

55

Quente

80

70

65

65

60

Todas

60

55

50

50

45

– Se for subjacente a camada de superficial considerar formulação como camada de ligação (bin).
TMDAp – Tráfego médio diário de pesados na via de projeto

Com os valores propostos estimaram-se as propriedades das misturas betuminosas que se
obteriam e qual o seu desempenho esperado quando comparado com o das misturas de
referência. Para a mistura SMA em camada de desgaste a variação das propriedades é a
apresentada na Figura 4 e para a mistura AC 20 em camada de ligação na Figura 5. A mistura
de referência é representada como tendo desempenho de 100%. Nas propriedades em que um
aumento do índice utilizado (para avaliar uma propriedade da mistura) significa uma melhoria
de desempenho, este foi medido pela razão entre o valor estimado do índice para uma dada
aplicação i e o valor estimado para a mistura de referência. Isto ocorre para a sensibilidade à
água – ITSR, a resistência à fadiga – ε6 e o módulo de rigidez. Para as propriedades em que um
incremento do índice utilizado representa uma redução de desempenho da mistura, o
desempenho relativo foi medido pela razão entre o valor estimado para a mistura de
referência e o valor estimado para a aplicação i. Neste caso encontram-se a compactabilidade
– CEI e a resistência à deformação permanente - WTSAIR. Deste modo, um aumento do
desempenho relativo representa um benefício.
Para a mistura SMA 12,5 em camada de desgaste e AC 20 em camada de ligação observa-se
um aumento da resistência à deformação permanente para tráfegos mais intensos,
particularmente nas zonas quentes, com um incremento estimado de 15%, para a mistura SMA
12,5 em camada superficial e de 29% para a mistura AC 20 em camada de ligação. Para as
classes de tráfego mais leves, no caso da mistura SMA em camada superficia,l a sensibilidade
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à água seria reduzida relativamente à mistura de referência com um incremento de 5% na
zona quente e de 9% nas zonas temperadas e médias. Para a mistura AC 20 o incremento na
compactabilidade podia ser benéfico, atingindo uma melhoria de desempenho de 152% para a
classe de tráfego mais ligeiro para a zona temperada e média.

Figura 4 – Variação do desempenho relativo para a mistura SMA 12,5 em camada superficial

Figura 5 – Variação do desempenho relativo para a mistura AC 20 em camada de ligação

As propriedades estimadas para a mistura AC 20 em camada de base são apresentadas na
Figura 6.

Figura 6 – Variação do desempenho relativo para a mistura AC 20 em camada de base

Verificaram-se aumentos da resistência à fadiga para todas as classes de tráfego, com
incremento no ε6 de 1% nas classes de tráfego mais pesadas e de 5% nas mais leves. O
incremento mais ligeiro nas classes com maior de tráfego advém da necessidade de evitar
uma redução significativa da resistência à deformação permanente. Refira-se que variações
daquela dimensão nos valores de ε6 têm impactos significativos na resistência à fadiga das
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misturas betuminosas. Conjuntamente com este incremento da resistência à fadiga observa-se
uma melhoria da compactabilidade, aumento de 278% para a classe de tráfego mais leve.

5 Conclusões
A variação da formulação das misturas betuminosas com as condições esperadas em serviço é
relativamente comum em diversas metodologias. Neste trabalho utilizou-se uma abordagem
semelhante à da metodologia SUPERPAVE para avaliar as vantagens obtidas no desempenho
de misturas betuminosas. As principais conclusões foram:
- A tipificação das condições de serviço e a sua transposição para orientações de formulação
pode ser realizada de um modo simples, mesmo considerando um leque de fatores
abrangente.
- A energia de compactação para formulação das misturas é uma forma eficiente de adaptar
as características das misturas pois tem um impacto direto na percentagem ótima em
betume.
- Para as misturas estudadas foi possível obter impactos muito significativos nas suas
propriedades. As melhorias nas propriedades relevantes foram significativas. Os valores que
caracterizam o desempenho das misturas no que respeita às propriedades consideradas
relevantes para cada aplicação são superiores aos apresentados pelas misturas de referência.
- Este tipo de abordagem é eficaz na melhoria de desempenho das misturas em serviço e pode
contribuir para um melhor desempenho dos pavimentos.
- Os valores da energia de compactação sugeridos fundamentaram-se nos valores obtidos para
as misturas estudadas; uma maior generalização requer estudos mais abrangentes.
- A adequação da formulação às condições específicas de serviço pode contribuir para um
melhor desempenho das misturas no pavimento e, portanto, do pavimento na globalidade.
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Abstract
The purpose of the presented article focuses on studying the methods and methodologies of thickness design of bituminous
concrete overlays for ﬂexible pavements, as part of a rehabilitation action at a structural level. For this purpose, two
expedite procedures for overlay thickness design based on the calculation of the eﬀective thickness of the pavement are
described. One of the procedures requires the use of abacuses from the Asphalt Institute and the other uses the pavement
design manual from the Portuguese road administration (MADIPAV). Two mechanistic-empirical approaches based on the
reversible deﬂections are also described, one of them with the application of Shell pavement design formulas and the other
one through calculation of load factors. The analysis of those two approaches and the application to real cases led to the
conclusion that the expedite methods are based on a simpler calculation process, in which the mechanical properties of the
existing pavement layers are not explicitly taken into account, which lead to oversized solutions. On the other hand, the
empirical-mechanistic methods are the ones that best evaluate the pavement in a structural point of view, since load tests
are required to characterize its structural behavior. Thus, it’s possible to determine the mechanical properties for the
granular materials and bituminous mixtures through backcalculation, which leads to more sustainable solutions, adjusted to
the real pavement reinforcement needs.
Resumo
O presente artigo centra-se no estudo dos métodos e metodologias que permitem dimensionar, no âmbito de uma ação de
reabilitação a nível estrutural, a espessura de camadas betuminosas de reforço para pavimentos rodoviários ﬂexíveis. Para o
efeito descrevem-se dois procedimentos expeditos de dimensionamento de reforço baseados na determinação da espessura
efetiva do pavimento, um com recurso aos ábacos do Asphalt Institute e outro ao manual de dimensionamento da
administração rodoviária portuguesa (MADIPAV); e duas abordagens empírico-mecanicistas baseadas nas deﬂexões
reversíveis, uma com aplicação das formulações de dimensionamento da Shell e outra com a determinação dos fatores de
carga. A análise e a aplicação das abordagens permitiram concluir que os métodos expeditos baseiam-se num processo de
cálculo mais simples, em que não são explicitamente consideradas as características mecânicas das camadas do pavimento
existente, fornecendo soluções sobredimensionadas. Por outro lado, os métodos empírico-mecanicistas são os que
estruturalmente melhor avaliam os pavimentos, uma vez que são exigidos ensaios de carga para caracterizar o
comportamento estrutural do pavimento, sendo assim possível determinar as características mecânicas para os materiais
granulares e misturas betuminosas através de retro análise, dando origem a soluções mais sustentadas e ajustadas às
necessidades de reforço reais do pavimento.
Keywords
Methods for overlay thickness design; Flexible road pavement; Structural rehabilitation; Overlay
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Metodologias para dimensionamento do reforço
de pavimentos rodoviários flexíveis
1. Introdução
Atualmente, Portugal dispõe de uma rede rodoviária nacional bem consolidada com uma
extensão em exploração de 17874 quilómetros de estrada [1]. Devido a uma parte
significativa dos pavimentos da rede existente se encontrar na fase final do período de vida
de projeto e ao facto da rede prevista no PRN 2000 se encontrar praticamente concluída,
verifica-se a necessidade de intervir na rede ao nível da conservação e da reabilitação das
vias já existentes, em especial nos seus pavimentos, procurando soluções sustentadas que
conciliem custos baixos de execução, preocupações ambientais e a qualidade do serviço.
Tendo em conta o exposto, o artigo apresenta e analisa várias metodologias existentes
utilizadas para o dimensionamento de camadas de reforço de pavimentos rodoviários
flexíveis, como medida de reabilitação estrutural, uma vez que é uma das estratégias mais
utilizadas para melhorar o estado global dos pavimentos (aumento da capacidade resistente e
melhoramento das características superficiais). Esta abordagem é efetuada através da
apresentação das várias fases de cálculo necessárias ao dimensionamento e da aplicação a
casos reais de duas metodologias expeditas e de duas metodologias empírico-mecanicistas
utilizadas no dimensionamento de camadas de reforço para pavimentos flexíveis.

2. Metodologias utilizadas no dimensionamento do reforço de pavimentos
flexíveis
As metodologias que a seguir se apresentam baseiam-se, como referido, em métodos
expeditos e métodos empírico-mecanicistas de dimensionamento, com aplicação a secções de
pavimentos previamente identificadas como passíveis de beneficiar de uma acção de
reabilitação estrutural pela adição de uma camada de reforço (função do tipo de degradações
e níveis de gravidade presentes no pavimento). A existência de níveis elevados de degradação
implicam outro tipo de conservação, nomeadamente corretiva, o que poderá corresponder a
uma reconstrução total ou parcial do pavimento.
Os procedimentos baseados em métodos expeditos devem ser considerados apenas no
dimensionamento de soluções de reforço no âmbito da elaboração de estudos prévios ou para
vias com tráfego reduzido. No trabalho aqui apresentado será descrito o “procedimento
baseado nas espessuras efetivas” desenvolvido pelo Asphalt Institute [2], tendo-se
considerado duas abordagens na aplicação desta metodologia: uma com base nas orientações
de dimensionamento do manual de dimensionamento de pavimentos do Asphalt Institute [3] e
outra com base no Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional da
Junta Autónoma de Estradas (atual IP,SA) [4].
Os procedimentos baseados em métodos empírico-mecanicistas são usados com mais
frequência e permitem obter soluções mais fidedignas quando comparadas com as dos
métodos expeditos. O “procedimento baseado nas deflexões reversíveis”, desenvolvido pelo
LNEC no final dos anos 60 [5] e incorporado as atualizações apresentadas em [6] é também
descrito, tendo-se considerado para a determinação da espessura da camada de reforço duas
abordagens: uma com recurso à verificação dos critérios de ruína do Método Shell [7] e outra
através do cálculo dos fatores de carga para os pavimentos novo e existente [8].

2.1. Procedimento baseado nas espessuras efetivas
O dimensionamento da camada de reforço aplicando este procedimento consiste em admitir
que, devido à sucessiva passagem das rodas dos veículos no pavimento, este diminui de
espessura. Desta forma, a espessura utilizada para o dimensionamento, espessura efetiva,
será menor do que a espessura que o pavimento tem na realidade. Esta diferença reflete a
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redução da capacidade resistente do pavimento ao longo da sua vida. A espessura da camada
de reforço é calculada segundo as seguintes etapas:
a) Determinação das características de resistência do solo de fundação.
A resistência do solo de fundação é caracterizada pelo seu módulo de deformabilidade (Esf),
podendo ser calculado com recurso à expressão expedita (1) [2]:
(1)
Nesta expressão Esf é o módulo de deformabilidade do solo de fundação, em MPa; e CBR é o
California Bearing Ratio (índice californiano de capacidade de carga do solo), em %.
b) Determinação da espessura e composição de cada camada do pavimento.
A espessura e composição das diferentes camadas que integram o pavimento podem ser
conseguidas através de sondagens apropriadas, nomeadamente por carotagem das camadas
betuminosas ou por abertura de poços no bordo do pavimento.
c) Cálculo do tráfego solicitante.
O tráfego que solicitará o pavimento para o período de dimensionamento da camada de
reforço (10 a 15 anos), em eixos-padrão de 80kN, deve ser estimado segundo a abordagem
usada no Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (MADIPAV) [4],
isto é, calculado em função do TMDA de pesados do ano em análise (TMDA)p ,da taxa média
de crescimento anual do tráfego pesado (t), do fator de agressividade do tráfego pesado (α) e
do período de dimensionamento considerado, em anos (n).
(2)
d) Cálculo da espessura efetiva do pavimento.
A espessura efetiva de cada camada i (Tei) é determinada pelo produto entre um fator de
conversão C e a espessura real de cada camada. Este fator depende da composição das
camadas e da degradação visível do pavimento, variando entre 0 para o leito do pavimento,
até 1 para misturas betuminosas a quente e pavimentos rígidos pouco degradados. O valor do
fator de conversão C a adotar para cada situação pode ser definido segundo o apresentado em
[6]. A espessura efetiva total para o pavimento, Te, é obtida pela soma das espessuras
efetivas parciais de cada camada. Esta espessura efetiva total equivale a uma espessura de
betão betuminoso considerando que o pavimento a reforçar é constituído apenas por uma
camada deste material.
e) Cálculo da espessura da camada de reforço com recurso aos ábacos do Asphalt
Institute – Abordagem 1.
A espessura da camada de reforço (T0) é obtida pela aplicação da expressão (3).
(3)
Onde Tn é a espessura requerida para o pavimento, constituído só por betão betuminoso,
capaz de suportar o tráfego considerado; e Te é a espessura efetiva do pavimento.
A espessura de betão betuminoso requerida para o pavimento (Tn) pode ser determinada com
recurso aos ábacos “Full-Depth Asphalt Concrete” do Manual “Thickness Design” do Asphalt
Institute [3]. Nestes ábacos, a espessura a determinar depende do tráfego solicitante, em
número acumulado de passagens de eixos padrão de 80 kN, do módulo de deformabilidade do
solo de fundação e da temperatura média anual do ar da zona em estudo. Para finalizar é
recomendável adicionar-se 1 cm à espessura de reforço T0 calculada para prever a
necessidade de incorreções na colocação em obra.
f) Cálculo da espessura da camada de reforço com recurso ao MADIPAV – Abordagem 2.
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Este procedimento tem como objetivo o pré-dimensionamento das espessuras necessárias das
camadas betuminosas e granulares do pavimento como se este fosse novo (Tn), para
comparação com as espessuras reais do pavimento em estudo.
Atendendo a que o período de dimensionamento normalmente adotado para o cálculo do
reforço é de 10 a 15 anos e a que o manual MADIPAV, cujo âmbito de aplicação é o
dimensionamento de pavimentos flexíveis novos, considera para este tipo de pavimentos um
período de dimensionamento de 20 anos, deve ter-se especial cuidado no acerto da classe de
tráfego a adotar, definindo-a a partir do número acumulado de passagens do eixo padrão de
80kN (
, uma vez que pode não coincidir com a inicialmente definida a partir do TMDA de
veículos pesados, no ano de abertura, por sentido e na via mais solicitada.
Para determinação da espessura da camada de reforço por comparação da solução obtida pelo
MADIPAV com a espessura efetiva do pavimento (em material betuminoso), é necessário
converter a espessura de material granular em espessura equivalente de material
betuminoso, por exemplo, através da aplicação do fator de conversão C.
Tendo a espessura requerida Tn, já é possível calcular a espessura da camada de reforço T0
através da expressão (3). Por fim, adiciona-se 1 cm à espessura de reforço calculada, à
semelhança do descrito anteriormente.

2.2. Procedimento baseado nas deflexões reversíveis
O procedimento baseado nas deflexões reversíveis apoia-se no modelo de cálculo de tensões e
extensões. A determinação da espessura necessária para a camada de reforço é calculada
tendo em conta as seguintes etapas:
a) Realização da campanha de ensaios.
A campanha de ensaios deve iniciar-se com a realização de uma avaliação da qualidade
superficial dos pavimentos, de maneira a conhecer o nível de degradação dos mesmos,
permitindo estabelecer quais os troços do pavimento que devem ser submetidos a ensaios de
carga. Os resultados destes ensaios são representados em gráficos denominados de
defletogramas, que representam a deformada do pavimento devido à queda de uma massa
segundo um procedimento específico de um ensaio de carga, como por exemplo o que é
efetuado com recurso a um defletómetro de impacto (FWD).
Ao preparar e consultar o defletograma de impacto é recomendado proceder à normalização
das deflexões obtidas através da aplicação da expressão (4).
(4)
Nesta expressão Dn é a deflexão normalizada, em μm; Dm é a deflexão medida, em μm; Fn é a
força de impacto nominal, em kN; e Fm é a força de impacto medida, em kN.
b) Divisão do troço em análise em secções de comportamento estrutural homogéneo.
À realização dos ensaios de carga sucede um tratamento estatístico da informação adquirida,
em particular das deflexões obtidas, tendo como objetivo a divisão do troço em seções de
comportamento estrutural homogéneo. Assim, para cada seção é possível determinar soluções
diferentes de conservação ou reabilitação.
Esta divisão pode ser efetuada de acordo com o método das diferenças acumuladas [9], onde
são usadas as deflexões máximas obtidas nos ensaios de carga. As sessões homogéneas são
obtidas por análise de um gráfico em que a localização dos pontos de ensaio é representada
no eixo das abcissas e os valores dos desvios acumulados (Zi) são apresentados nas ordenadas.
Mudanças do declive do gráfico de Zi em função da distância representam uma mudança de
comportamento do pavimento, delimitando zonas homogéneas no troço do pavimento em
análise. As expressões (5) a (9) permitem determinar os valores dos desvios acumulados (Zi).
(5)
(6)
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(7)

(8)

(9)
Onde
é a deflexão na estação i;
é a deflexão na estação anterior à estação i;
éo
é a
intervalo médio das deflexões (média das deflexões medidas nas estações i e (i-1));
distância do intervalo (ditância entre estações);
é a área do intervalo;
é a área
acumulada;
é a distância acumulada; e tg⍺ = .
Para além do procedimento anterior deve-se ainda avaliar a divisão do troço em análise em
secções homogéneas tendo em consideração o tipo de pavimento, a história construtiva, o
estado da superfície do pavimento, o tráfego e os locais que se desenvolvem em aterro e em
escavação, sendo este último fator menos determinante. A combinação destes fatores
determina o número de secções homogéneas do troço.
O grau de homogeneidade de cada seção homogénea obtida pode ser avaliado através da
determinação do coeficiente de variação das deflexões (COV). Este coeficiente é determinado
pela divisão do desvio padrão pelo valor médio das deflexões máximas da secção em estudo,
considerando-se que uma secção apresenta boa homogeneidade para valores de COV
inferiores a 20% [10].
c) Obtenção do defletograma característico.
Após a definição das seções homogéneas do troço do pavimento em análise é necessário obter
um defletograma característico que permita estabelecer o local representativo para cada
secção. Para tal é necessário determinar o defletograma correspondente ao percentil 85 das
deflexões. “Com um “defletograma” resultante dos valores correspondentes ao percentil 85%
para cada deflexão, escolhe-se dentro dos que estão considerados no trecho uniforme o
defletograma real que mais se aproxima daquele, ficando assim definido o local mais
representativo do trecho uniforme em análise” [11].
d) Cálculo inverso do módulo de deformabilidade (retro-análise).
A retro-análise permite, através de um processo iterativo, determinar as características
mecânicas de cada camada do pavimento e do solo de fundação com recurso a programas de
cálculo do estado de tensão-deformação, como é o caso dos programas Bisar [12] e ELSYM5
[13].Para a utilização destes programas é imprescindível conhecer o raio da placa de carga
utilizada nos ensaios de carga, a magnitude da carga e a distância dos geofones ao centro da
placa. É ainda necessário conhecer o número de camadas que o pavimento apresenta e a
espessura de cada uma, assim como uma estimativa inicial dos valores dos módulos de
deformabilidade e dos coeficientes de Poisson das mesmas, o que pode ser efetuado com
recurso aos valores frequentes propostos pela JAE para módulos de deformabilidade [4] e
indicados por Quaresma para coeficientes de Poisson [14]. É necessário ter em atenção que, a
consideração de camadas com espessura inferior a 5 cm pode levar à obtenção de módulos de
deformabilidade inadequados nestes programas. Assim, é aconselhável juntar uma camada
fina à camada seguinte considerando-as no programa como uma só camada.
Após a introdução desta informação, os programas de cálculo efetuam a análise estrutural do
pavimento, obtendo-se assim os deslocamentos Uz que possibilitam a construção de um
defletograma. O defletograma assim obtido é comparado com o defletograma característico
de cada secção homogénea, podendo-se concluir, caso os defletogramas sejam semelhantes,
que os módulos de deformabilidade inicialmente estimados estão próximos dos valores reais.
Caso tal não aconteça, a sua aproximação deverá ser feita repetindo o processo com
atribuição de novos valores para os módulos de deformabilidade das camadas, tendo em
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atenção que a alteração dos módulos de deformabilidade das misturas betuminosas (camadas
superficiais) modifica especialmente as deflexões obtidas nos primeiros geofones e a
alteração dos módulos de deformabilidade do solo de fundação modifica todas as deflexões.
A avaliação do grau de aproximação entre o defletograma de cálculo e o defletograma
característico pode ser efetuada com recurso ao cálculo do Root Mean Square (RMS),
determinado através da expressão (10).

(10)
Na expressão (10) n representa o número total de pontos de registo da deflexão para o ponto
de ensaio i; dci a deflexão calculada para o ponto de ensaio i; e dmi a deflexão medida no
ponto de ensaio i.
Segundo a Federal Highway Administration [15], a solução obtida é aceitável para valores de
RMS inferiores a 3%, enquanto que para Alves, T. [16], o defletograma calculado aproxima-se
de forma satisfatória do defletograma real para valores de RMS inferiores a 10%.
e) Correção do módulo de deformabilidade.
Os módulos de deformabilidade calculados com recurso à retro-análise devem ser corrigidos
de forma a considerarem o efeito da temperatura, principalmente para as misturas
betuminosas. Para efetuar essa correção é usual recorrer à expressão (11), desenvolvida pelo
LNEC [17].
(11)
Onde ET é o módulo de deformabilidade da mistura betuminosa à temperatura T, em ºC;
E20ºC é o módulo de deformabilidade da mistura betuminosa à temperatura de referência de
20ºC; e T é a temperatura a que foram realizados os ensaios não destrutivos, em ºC (a
temperatura de ensaio a utilizar no cálculo deverá ser determinada em profundidade e não à
superfície do pavimento).
Segundo Domingos, P. [18], a expressão (12) proposta por Park pode ser utilizada na
determinação da temperatura das misturas betuminosas em profundidade.
(12)
Onde Td representa a temperatura à profundidade d, em ºC; Tsup a temperatura da
superfície do pavimento, em ºC; d a profundidade à qual se pretende determinar a
temperatura, em cm (normalmente a meia espessura da camada); sen à função seno, em rad;
e td o horário a que a temperatura da superfície do pavimento foi medida, em dias
(corresponde à conversão da hora decimal para dias, sendo que um dia (24 horas) corresponde
ao valor 1).
f) Análise estrutural.
Nesta etapa procede-se ao cálculo da extensão radial de tração na base das camadas
betuminosas e da extensão vertical de compressão no topo do solo de fundação com recurso
ao programa de cálculo BISAR, ELSYM5 ou outro. Para a realização do cálculo é necessário
informação referente aos valores corrigidos dos módulos de deformabilidade, aos coeficientes
de Poisson e às espessuras de cada camada do pavimento existente, incluindo ainda na
análise o solo de fundação como uma só camada semi-infinita. É ainda necessário considerar
informação respeitante às cargas a que o pavimento está sujeito.
Calculada a extensão radial de tração na base das camadas betuminosas e a extensão vertical
de compressão no topo do solo de fundação, é possível avaliar os critérios de ruína à fadiga e
à deformação permanente com recurso às expressões (13) e (14) usadas no método da Shell
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[7]. Estas fórmulas permitem calcular o número máximo de passagens, em eixos-padrão de
80kN, que são suportadas por determinada estrutura de pavimento.
(13)
(14)
Nas expressões (13) e (14) ɛt é a extensão de tração (adimensional); N80 é o número
acumulado de eixos-padrão de 80 kN; Vb é a percentagem volumétrica de betume no volume
total; Em é o módulo de deformabilidade da mistura betuminosa, em Pa; ɛdp é a extensão
vertical de compressão no topo do solo de fundação (adimensional); e Ks é um parâmetro que
depende da probabilidade de sobrevivência atribuída no âmbito do dimensionamento do
pavimento (toma o valor de
para 50% de probabilidade de sobrevivência,
para 85% e
para 95%).
g) Verificação da vida útil do pavimento.
A percentagem de resistência gasta, denominada de dano, é determinada através da
expressão (15).
(15)
Na expressão D corresponde ao dano, em percentagem; Np ao número de eixos-padrão de 80
kN de dimensionamento (número de eixos-padrão que se prevê que solicitem o pavimento
durante a vida útil); e Na ao número de eixos-padrão de 80 kN admissíveis determinados de
acordo com os critérios de ruína.
Para que o pavimento resista em boas condições às solicitações previstas deverá apresentar
no dimensionamento um valor do dano, em percentagem, compreendido entre 80 e 100%.
h) Cálculo da espessura do reforço
Caso se verifique a necessidade de intervir estruturalmente no pavimento com a aplicação de
uma camada de reforço (dano superior a 100%), é necessário determinar o módulo de
deformabilidade da mistura a utilizar para esse efeito. A determinação deste valor passa pela
obtenção da rigidez do betume da mistura (Sb), podendo ser para o efeito utilizada, segundo
Picado-Santos et al. [11] a expressão (16) obtida por Ullidtz e Peattie [19].
(16)
As expressões (17) de Pfeiffer e Van Dormal [20], (18) e (19) de Kennedy [21] e (20) permitem
obter o parâmetros necessários para a determinação de Sb.

(17)
(18)
(19)
(20)
A expressão (17) é válida para: 20ºC ≤ (Tab-T) ≤ 60ºC; 0,01s ≤ tc ≤ 0,1s; -1 ≤ IPen ≤ 1.
Recorrendo ao método empírico mecanicista da Shell, a determinação do módulo de
deformabilidade depende do valor da rigidez do betume, sendo aplicadas as expressões (21) e
(22) para valores de Sb compreendidos entre 5 e 1000 MPa e as expressões (23) e (24) para
valores entre 1000 e 3000 MPa.
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(21)
(22)

(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
Onde Sb é a rigidez do betume, em MPa; tc é o tempo de carregamento, em s; Ipen é o índice
de penetração do betume; Tab é a temperatura de amolecimento do betume obtida pelo
método de anel e bola , em ºC, que é uma medida empírica, indireta, da viscosidade do
betume; T é a temperatura a que se encontra o material, em ºC; pen25 é a penetração do
betume a 25ºC (
mm), medida empírica da viscosidade do betume; vt é a velocidade
média da corrente do tráfego de pesados, em km/h; Em é o módulo de deformabilidade da
mistura betuminosa, em Pa; Va é a percentagem volumétrica de agregado; e Vb é a
percentagem volumétrica de betume.
Após a obtenção do módulo de deformabilidade da mistura betuminosa a aplicar, o cálculo da
espessura da camada de reforço é efetuado com recurso a programas de cálculo como o Bisar
e o ELSYM5, fazendo-se variar a espessura desta camada até se obter uma percentagem de
dano compreendida entre 80 e 100%.

2.3 Procedimento baseado na determinação dos fatores de carga
Este método pode ser resumido nos seguintes passos:
a) Caracterização do pavimento existente.
Esta etapa do procedimento recorre ao método das deflexões reversíveis (descrito no ponto
anterior) para a determinação dos módulos de deformabilidade das várias camadas do
pavimento, nomeadamente das camadas granulares e do solo de fundação.
b) Dimensionamento do pavimento como se fosse novo.
Para o dimensionamento do pavimento novo é inicialmente efetuado o cálculo do tráfego
solicitante para o período de dimensionamento do reforço (10 a 15 anos) e determinada a
temperatura de serviço.
Um pré-dimensionamento do pavimento como se fosse novo com recurso ao manual MADIPAV
permite obter uma estimativa da espessura total das camadas betuminosas a usar no
dimensionamento. As espessuras e as características mecânicas dos materiais não ligados
deverão ser mantidas iguais às do pavimento existente (definidas em a)), sendo os módulos de
deformabilidade dos materiais betuminosos calculados como se estes fossem novos. Com as
características mecânicas do pavimento e recorrendo a um programa de cálculo do estado de
tensão-deformação, determina-se a espessura de misturas betuminosas necessária para que o
valor do dano se encontre compreendido entre 80 a 100%.
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Para as espessuras e as características mecânicas determinadas no dimensionamento do
pavimento novo, é simulado no pavimento novo, num programa de cálculo, o ensaio FWD
usado na campanha de ensaios para obtenção dos valores das deflexões a 0m e 0,9m do ponto
de aplicação da carga.
c) Cálculo dos fatores de carga.
Tendo os defletogramas característicos do pavimento existente e do pavimento novo,
calculam-se os respetivos fatores de carga através das expressões (29) e (30).
(29)

(30)
Onde Fcp representa o Fator de carga do pavimento existente; Fnovo o Fator de carga do
pavimento novo; Dmáx a deflexão máxima (μm); e D90 a deflexão a 90 cm do centro da placa
(μm).
Segundo Picado-Santos, L. et al [22], citado por Dias, J. [8], o cálculo da espessura da camada
de reforço depende do valor do fator f* calculado como a seguir se indica.

O cálculo da espessura do reforço é então determinada quando f*<1, como se indica na
expressão (31).
(31)

3. APLICAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
A comparação dos resultados obtidos pela aplicação das diferentes metodologias descritas no
artigo a um caso de estudo [23], para a secção homogénea mais crítica de um sentido de
circulação de uma auto-estrada e para períodos de dimensionamento de 10 e 15 anos, é
apresentada na Figura 1.

Figura 1- Espessura da camada de reforço (cm) obtida pelas diferentes metodologias [23]
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Tal como se pode observar, a solução proposta pelo MADIPAV aproximou-se, neste e noutros
casos de estudo considerados, das soluções propostas pelos métodos empírico-mecanicistas.
As espessuras obtidas pelos ábacos do AI correspondem aproximadamente ao dobro das
obtidas pelos restantes procedimentos, demonstrando que a aplicação deste método dá
origem a soluções sobredimensionadas de reforço. De realçar ainda a obtenção da mesma
solução tanto no método das deflexões reversíveis, utilizando uma mistura betuminosa de
alto módulo (MBAM) na camada de reforço, como no método dos fatores de carga,
considerando neste último caso uma mistura com módulo de deformabilidade dentro da gama
de valores usuais para o betão betuminoso (BB).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do estudo efetuado foi possível concluir que nenhuma das metodologias expeditas incorpora
de forma explícita informação específica sobre a capacidade estrutural do pavimento,
considerando-a indiretamente através do estado superficial dos pavimentos ao considerar as
degradações na determinação dos fatores C.
As metodologias empírico-mecanicistas mostraram-se mais complexas que os procedimentos
anteriores, sendo necessário para a sua aplicação um conjunto de dados específicos
caracterizadores dos materiais existentes e das condições de funcionamento do pavimento.
Estes métodos recorrem a várias abordagens e métodos nas fases intermédias do cálculo,
nomeadamente ao método da AASHTO para a divisão do troço em análise em seções de
comportamento estrutural homogéneo, à determinação do coeficiente de variação das
deflexões (COV) para avaliar essa divisão, à determinação de defletogramas representativos
de cada secção, à determinação dos módulos de deformabilidade das camadas através de
programas de cálculo automático como o BISAR e o ELSYM5, à verificação à fadiga e à
deformação permanente com recurso às fórmulas propostas pela Shell para posterior cálculo
do dano, à determinação dos fatores de carga e ao cálculo da espessura da camada de reforço
caso esta seja necessária. Estas operações permitem obter soluções mais sustentadas que os
métodos expeditos, apesar de a solução poder depender das opções tomadas em alguns dos
passos pelo técnico que efetua o cálculo.
Em relação ao caso prático apresentado, ao analisar os resultados obtidos é possível verificar
que o procedimento baseado nas espessuras efetivas com recurso aos ábacos do AI dá origem
a soluções com valores muito elevados de espessura de reforço quando comparados com as
restantes abordagens. As soluções obtidas pela aplicação dos procedimentos baseados na
determinação dos fatores de carga, assim como as obtidas com recurso ao manual MADIPAV,
apresentam valores mais baixos dos obtidos pelo método anterior, estando menos desviados
dos valores alcançados pelos métodos empírico mecanicistas.
Pode-se ainda concluir que a realização de análises com vista à confirmação da necessidade e
ao dimensionamento de camadas de reforço de pavimentos deve ser efetuada com recurso a
mais do que uma metodologia, permitindo desta forma validar as soluções encontradas.
Para trabalhos futuros propõem-se comparar soluções finais de reforço obtidas a partir de
resultados da retro-análise efetuadas por vários programas, como o ELMOD, o Modulos, o
BISAR e o ELSYM5, e por outras metodologias de dimensionamento de reforço. Sugere-se ainda
uma preparação sustentada de um documento com indicações claras sobre as abordagens a
adotar nos diferentes passos do dimensionamento do reforço, assim como recomendações
para validação dos resultados intermédios do cálculo.
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Abstract
The present study aims to identify the most signiﬁcant factors involved in the occurrence of road work zone crashes through
a statistical analysis of the Portuguese oﬃcial work zone crash data, collected from police-reports during the 2013-2015
period. A total of 2668 police-reports related to 1767 work zone crashes were considered for this study. The analysis
comprised a descriptive approach and the development of binary logistic and probit regression models by: type of crash,
main contributing factor and driver age, and included also, a comparison study of the logit and probit model results. The
estimated coeﬃcients and goodness-of-ﬁt test values were found very similar for both link functions. Of the sixteen
explanatory variables obtained from the police-reports, in an overall perspective, ﬁve were found signiﬁcant in the
occurrence of work zone crashes, such as, road environment (urban or rural), the driver action (driving straight), the
proximity of an intersection, good visibility conditions (daylight) and good grip conditions (pavement). The ﬁndings show that
binary logistic regression models provide a better understanding of the risk factors related to road work zones.
Keywords
work zone crashes; road safety; binary logistic regression; probit; probit
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Logistic and probit regression models for road
work zone crash analysis
1. Introduction
The road infrastructure is an essential component in every country´s development. In order to
maintain its quality and safety standards, interventions such as maintenance and reconstruction
actions are necessary, which requires the delimitation and proper signaling of the areas where
the work takes place. These areas are the so called “work zones”. Road work zones are
considered sensible areas in terms of road safety since a temporary change in the traffic
conditions provided to the drivers is verified (lane narrowing or closure, lower speed, the
presence of workers and construction equipment, etc.), which require an additional awareness
by the drivers, in order to adapt themselves to the new driving conditions.
According to the research of Pigman and Agent [1], work zone crashes are more severe than
crashes that occurred outside these areas (higher fatality rate). Similar results were found in
the research of Silverstein et al. [2], who also concludes that the occurrence probability of road
crashes is larger inside work zones than outside.
In terms of proportion, several researches around the world found that work zone crashes
represent between 2 and 3% of all road crashes [3]–[5]. When considering highway networks
only, the FORMAT project indicates an increase until 5% of highway crashes.
Figure 1 shows the evolution of the number of road work zone crashes in mainland Portugal
between 2010 and 2015. Although the number of work zone crashes had decreased to
approximately half, it does not necessarily means an improvement in work zone safety. Having
into account the Portuguese reality, this fact may be related to a lower investment in
construction and maintenance sectors verified in the recent past.

Figure 1- Proportion of road work zone crashes in Portugal [6]

The present study has the goal to identify the risk factors with more impact in work zone
crashes and to compare the results provided by two statistical methods. To achieve this goal,
and since the occurrence of a crash is a binary response (occurrence/non-occurrence), binary
logistic and probit regressions are suitable statistical methods to adopt in this field of study.
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2. Methodology
2.1 General aspects
The present study relies on the analysis of the official data related to work zone crashes
occurred in mainland Portugal (not including the Azores and Madeira islands) between 2013 and
2015. The data, collected from the police reports, was provided by the Portuguese National
Authority of Road Safety (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária - ANSR).
To achieve the proposed goal, firstly the provided data was prepared for the diagnosis of the
main aspects related to work zone crashes. After the diagnosis, the most frequent types of
crash, main contributing factors and driver´s age groups, as well as the explanatory variables
to use, were established for the statistical analysis. Finally, using binary logistic and probit
regression models it was possible to identify the most relevant factors in the occurrence of
work zone crashes and to predict its probability.
The modeling analysis was performed using the statistic tasks section of the statistical analysis
software SAS® Studio University Edition. This specific task of the software allows the researcher
to choose which link function to use in the analysis, probit or logit.

2.2 Logistic and probit regression methods
Binary logistic regression is used to predict a dichotomous variable from a set of explanatory
variables that can be nominal, continuous or a mix of both [7]. The primary reason why it is
used, is that the curve to describe the relationship between a set of predictors and the
dependent variable, it´s not likely to be linear but rather an S-shape.
Considering that Y denote an event (Y = 1 and Y = 0 denote the occurrence and nonoccurrence
respectively) and X a set of predictors {X1, X2, … Xk}, then the occurrence probability of Y given
X can be expressed by expression (1), where {β0, β1, …, βk} are the estimated coefficients of
predictors.
𝑃(𝑌 = 1|𝑋) =

𝑒 𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2 𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘
1
=
1 + 𝑒 𝛽0+𝛽1 𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘 𝑋𝑘 1 + 𝑒 −(𝛽0+𝛽1 𝑋1+𝛽2 𝑋2+⋯+𝛽𝑘 𝑋𝑘 )

(1)

Since the dependent variable can only adopt two values (1 and 0), the logit is a link function
used to linearize the dependent variable turning it into a variable with a linear behavior. The
expression (1) can be transformed in a logit form as presented in expression (2).
𝑃
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑌 = 1|𝑋) = ln(𝑜𝑑𝑑𝑠) = ln (
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘
1−𝑃

(2)

In expression (2) the odds mean the ratio between the probability of a random event (P) and
its complementary event (1-P) or, in this case, the ratio between the probability of occurrence
of a work zone crash due to a set of risk factors and the probability of nonoccurrence of the
same event. A negative coefficient β, indicates a negative influence in the event which
decrease its probability of occurrence. On the other hand, a positive coefficient increases the
probability of occurrence of the event. In terms of values, a higher and lower value indicates
respectively more or less influence in the occurrence of the event.
Another link function commonly used in models with dichotomous qualitative dependent
variables is the normal distribution function, which in this case is called the probit model [8].
The link function and the adjusted model are presented in expressions (3) and (4), respectively.

𝛷(𝑧) =

1
√2𝜋

𝛼+𝛽𝑋

∫
−∞

1
exp (− 𝑧 2 ) 𝑑𝑧
2

𝛷 −1 (𝜂) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜀

(3)
(4)

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

549

Where Φ is the normal distribution function; α is a constant, break-event point, or threshold
which defines the frontier region between the two values of Y; and βX is the regression vector
(𝛽𝑋 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 ). The value of βX is taken to be the z-value of a normal
distribution, where a higher value results in a larger area defined by the integral, meaning that
the event is more likely to occur [9]. The Probit model assumes that Y is the operationalization
of a continuous latent variable η where ε represents the errors.
Comparing both methods, the logit transformation offers great advantages in terms of
mathematics and interpretation of results, since it´s easier to interpret the odds ratio than the
estimated coefficients. For this reason, this transformation is largely adopted by researchers,
as it was verified in the literature review [7], [10]–[13]. To compare the coefficients from both
models it is necessary to standardize the logit coefficients dividing them by the logit standard
deviation (π/√3). The standardized logit coefficients are then directly comparable to the probit
coefficients.
The use of the logit function is recommended for small sized samples (<20). For larger samples
both functions present similar results [14].

3. Crash data
In Portugal, work zone crashes are recorded together with the crashes occurred due to the
presence of obstacles in the pavement in a specific field of the Portuguese statistical report of
road accidents.
Once it was found that the indication “Not set” for this field appears in a significant number of
reports, corresponding to a non-filled situation (22.1% of the crashes over the analysis period),
these records were deleted from the database since it is not assured that the crash occurred
or not, in a work zone or due to the presence of an obstacle in the pavement. In order to
improve the reliability of the data and results, only correctly filled reports were considered for
this study, corresponding to 1767 crashes.
With this information, it was possible to structure two work zone crash databases. In the first
database, the information was organized by work zone crash and used for the modeling of the
types of crash and main contributing factors (1767 crashes). The second one, with information
organized by driver involved in work zone crashes, was used for the age group modeling since
the official data does not allow to identify the responsible driver for the crash occurrence (2668
records/drivers).

4. Descriptive Analysis
Following the data treatment, a diagnose of the main aspects related to work zone crashes was
carried out, in order to identify the most frequent type of crashes, the main contributing factors
and the distribution of drivers involved in these crashes by age group. Obtained results are
shown in Table 1.
Table 1 - Predominant types of crash, main contributing factors and distributions of driver age group
Crash type

Contributing factors

(% of work zone crashes)

(% of work zone crashes)

Run off
road

Pedestrian

Angle

Rear end

Excessive
speed

Unexpected
obstacle

Disregard
for vertical
signs

Disregard
for safety
distance

13.1%

12.6%

11.9%

10.8%

6.3%

8.3%

2.9%

2.8%

Driver age group (% of drivers involved in work zone crashes)
Under 25 years old

Between 25 and 64 years old

Over 64 years old

13.8%

75.1%

11.1%

Of the 17 types of crashes recorded in Portugal, those presented in Table 1 were the most
frequent, however, with percentages between 8 and 10% of all work zone crashes, it is still
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possible to highlight the collision with vehicle or obstacle, the run off road without retention
device and the run off road with collision (with immobilized vehicle or obstacle). The low
percentage verified in the contributing factors is due to a high proportion of crashes where this
characteristic was not identified (for 71.7% of all drivers). Despite this fact, the obtained results
are very similar to the ones obtained by the reviewed literature [7], [13], [15]–[17].
A descriptive analysis of data was also performed, and sixteen explanatory variables were
chosen from literature review and police-reports available fields (see Table 2). The more
significant characteristics of each explanatory variable (responsible for a high proportion of
crashes) were identified and considered in the variable value definition (see Table 2).

5. Models
5.1 Variables and modeling process
Table 2 presents the dependent and explanatory variables considered in the 11 built models: 4
models by crash type, 4 models for main contributing factors and 3 models by driver age group.
The set of sixteen explanatory variables and its adopted values are also presented.
Table 2 – Variables used in models

Dependent variables

Type of Crash

Variable
Pedestrian

Pedestrian crash

Angle

Angle crash

Run-off Road

Run-off crash

Rear-End

Rear-end crash

Driver age
group

Contributing
factor

Obstacle
Excessive speed

Unexpected obstacle on the road (for at least on driver
involved)
Before crash, and for the prevailing conditions, at least
one driver involved exceeded speed

Vertical signs

At least one driver involved disregarded vertical signs

Safety distance

At least one driver involved disregarded safety distance to
the vehicle ahead

Young

Drivers under 25 years old

Middle

Drivers between 25 and 64 years old

Elderly

Drivers over 64 years old

Urban
HV involved
Moto involved

The crash occurred in an urban environment
At least one heavy vehicle involved
At least one motorcycle involved
Before crash, at least one driver involved was running
straightly
Before crash, and for the prevailing conditions, at least
one driver involved exceeded speed
Unexpected obstacle on the road (for at least on driver
involved)
At least one driver involved disregarded vertical signs
At least one driver involved disregarded safety distance to
the vehicle ahead
Posted speed limit ≥ 90 km/h
The accident occurred in a road intersection
The road geometric design is straight (not curved)
The road geometric design is level (not grade)
Clean and dry pavement
Good luminosity conditions (daylight)
Clear
At least one driver was under the influence of alcohol
(blood alcohol content ≥ 0.5 g/l).

Driver action
Explanatory variables

Description

Excessive speed
Obstacle
Vertical signs
Safety distance
Speed limit
Intersection
Horizontal design
Vertical design
Pav. Grip conditions
Luminosity
Weather
Alcohol tax

Value
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (occurrence)
0 (nonoccurrence)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes) / 0 (No)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)
1 (Yes)

/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
/ 0 (No)
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During the modeling process, the Maximum Likelihood Estimate was used to estimate the
regression parameters {β0, β1, …, βk} that maximizes the likelihood of the observed outcomes.
Once the parameters were estimated, the probability of occurrence of the event can be
computed based on equation (1).
The Wald, Likelihood-Ratio and Score tests were used to test the significance of parameters of
the overall model. It tests the null hypothesis that all coefficients of predictors are equal to
zero (β0=0, β1=0, …, βk=0). If significant at a 0,05 level, the null hypothesis is rejected, meaning
that the predictors are influent in the prediction result. The Wald test was also applied to
examine the significance of individual model parameters (explanatory variables).
Stepwise selection with fast backward elimination method was used in the regression process
to remove statistically insignificant variables. The significance level adopted was 0,05 which
means a more restrictive model with less number of influent predictors (a model with too much
predictors becomes a saturated model that doesn´t describe properly the outcome variable).
Once the estimated values of coefficients are obtained, it is necessary to examine the goodnessof-fit of the model by measuring how well the model fits the observations. Hosmer-Lemeshow
test was adopted to measure the goodness-of-fit. It tests the null-hypothesis that there is no
difference between the observed and predicted values of the response variable. If not
significant at a 0,05 level, the null hypothesis cannot be rejected indicating that the model fits
the data well [7].

5.2

Results

This section presents in Tables 3 to 5 some examples of the modeling results obtained in this
study, namely for angle crashes, vertical signs and elderly age driver group.
Table 3 - Estimated coefficients and odds for angle crash model
1767

Number of observations
Response Profile

1556

0

-

-4.2082

Coefficient
Logit
(standardized)
-2.3201

Urban

1.639

0.4940

0.2724

Driver action

2.314

0.8390

0.4626

0.4140

Obstacle

0.296

-1.2166

-0.6707

-0.6120

Vertical signs

3.922

1.3667

0.7535

0.8129

HV involved

2.286

0.8267

0.4558

0.4695

Intersection

4.828

1.5744

0.8680

0.8450

Grip conditions

1.649

0.5000

0.2757

0.2413

Link Function
Intercept
Parameters

211

1

Odds Ratio

Coefficient
Logit

Hosmer and Lemeshow Test

0.5065

Coefficient
Probit
-2.2831
0.2628

0.4149

Table 3 presents the results of the model estimation for angle crashes. In a total of 1767 work
zone crashes, 211 occurred by angle crash.
Odds ratio results shows that angle crashes in work zones are almost 5 times (4.828) more likely
to occur inside a road intersection than outside. A clean and dry pavement, the involvement of
heavy vehicles, the disregard for vertical signs, the straight drive and the urban environment
are also contributing factors for these crashes (OR>1). When an unexpected obstacle is present
on the road, the occurrence probability of angle crashes decreases (OR<1).
Comparing the estimated coefficients, it is possible to verify that the values are very close for
both link functions, meaning that the choice of the function does not significantly change the
model description nor the predictor´s influence on the occurrence of the dependent variable
(angle crashes).
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The Hosmer and Lemeshow goodness-of-fit test demonstrates a slightly higher value using the
logit procedure, which means that the logit function fits the data more accurately.
Table 4 – Estimated coefficients and odds for vertical signs model
1767

Number of observations

1693

0
Odds Ratio

Logit

Logit
(standardized)

-

-5.5956

-3.0850

-2.7784

Urban

3.180

1.1570

0.6379

0.4641

HV involved

3.268

1.1841

0.6528

0.5110

Intersection

6.420

1.8595

1.0252

0.8424

Grip conditions

2.028

0.7070

0.3898

0.3559

Link Function
Intercept
Parameters

74

1

Response Profile

Hosmer and Lemeshow Test

0.0604

Probit

0.0691

Table 4 presents the results of the model estimation for work zone crashes where at least one
driver involved had disregarded the vertical signs. This action was verified in 74 occasions in a
total of 1767. Odds ratio shows that this type of action is more likely to occur inside urban
areas, specifically in road intersections (almost six and a half times more likely to occur inside
intersections than outside). This can be explained by the traffic conflict nature of these areas
which requires a higher amount of traffic signs. The clean and dry pavement and the
involvement of heavy vehicles were also factors that increase the probability of occurrence.
By observing the set of estimated coefficients provided by probit and logit link functions, once
again the values are close, although with a slightly deviation when compared with the previous
model. This might be related with the smaller size of the sample of this model (74<211).
The Hosmer and Lemeshow goodness-of-fit test result was also very close for both logit and
probit functions. Despite the lower values of the test, these are higher than the significance
level (0,05), meaning that the model fits the data well, a higher value indicates a better fit to
the data.
Table 5 – Estimated coefficients and odds for elderly age involvement
Number of observations
Response Profile

288

0

2380

Odds Ratio

Logit

Logit
(standardized)

Probit

-

-2.9791

-1.6425

-1.6814

HV involved

0.141

-1.9613

-1.0813

-0.8992

Driver action

1.385

0.3260

0.1797

0.1729

Vertical signs

2.029

0.7077

0.3902

0.3886

Grip conditions

1.470

0.3850

0.2123

0.1942

Luminosity

1.641

0.4954

0.2731

0.2549

Link Function
Intercept
Parameters

2668
1

Hosmer and Lemeshow Test

0.9913

0.9905

Table 5 presents the results of the model estimation for crashes involving elderly aged drivers.
In a total of 2668 drivers involved in the 1767 work zone crashes, 288 are elderly aged, (65
years old or older). The model shows that these drivers are more likely to be involved in work
zone crashes when they drive straightly under good grip and luminosity conditions and specially
when they disregard the vertical signs. The involvement of heavy vehicles had a negative impact
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in crashes involving elderly aged drivers (OR<1), meaning that work zone crashes involving these
drivers were more likely to occur with the absence of heavy vehicles. The 11 remaining
explanatory variables were not influent in these crashes.
With a higher sample size (288), estimated coefficients by probit and link functions were once
again very close. The goodness-of-fit test provided also very similar results for both methods
indicating a higher fit of the model to the data.
For an overall assessment, a summary of the impact of predictors in the probability of crash
occurrence for the 11 developed models is presented in Table 6, where columns indicate the
different models and rows denote explanatory variables. Cells filled with the letter “P”
(positive) indicates that the factor has a significant impact on the occurrence of a specific work
zone crash. In other hand, when the letter “N” (negative) is present, the impact is likely to
decrease its probability of occurrence.

6. Findings and Conclusions
The current study aimed to analyze the work zone crashes occurred in mainland Portugal
between 2013 and 2015. Despite all the gaps identified, binary logistic and probit regression
analysis, applied to the Portuguese official crash data, allowed to predict the occurrence of
work zone crashes and to identify the associated risk factors by type of crash, main contributing
factor and driver age group. An overall interpretation of model’s results was also possible which
provided a more comprehensive understanding of the major causal factors involved.
Considering the gaps identified in this study, such as, the amount of reports with no clear
information about the crash occurrence in a road work area (for 22.1% of crashes) and the lack
of information about the number, length, duration, type of work or traffic flow, a more
complete and clear record of information on work zone crashes should be promoted to allow a
more representative and reliable perception of the causes and factors involved in these type
of crashes, and the evolution to more sophisticated statistical approaches.
Since the occurrence of a crash is a binary response and it can be described by a set of
explanatory variables, binary logistic and probit regressions are accurate statistical methods to
apply in the study of work zone crash data. However, the researcher must pay attention to the
model building, since some decisions will depend entirely on the expertise of researcher in this
field of study (as model selection method, significance level or goodness-of-fit test). These
decisions can influence the final results.
Concerning the comparison between the logit and probit link functions, the estimated
coefficients by both approaches were very close. Only the vertical signs and the safety distance
models presented a slightly difference which may be related with the smaller size of the
samples. Yet, the logit function offers a great advantage in relation to probit. This function not
only estimates the predictor´s coefficients, but also provides the results under the form of odds
ratio, which is easier to interpret.
In an overall analysis, road environment (urban or rural), driving straight, good visibility
conditions, a clean and dry pavement and a horizontal straight geometric design were influent
factors in a significant number of models (positive impact).
Since most of these factors are favorable to high-speed driving, interventions to improve the
traffic speed management in the approach and throughout the rural work zones must be
considered. Obtained results demonstrate also that inside urban areas, especially in road
intersections, it is necessary an improvement in the signaling and delimitation of work zones.
The identification of the most influent factors associated to work zone crashes through logistic
and probit regression models can help highway and traffic engineers to select proper measures
in order to minimize the crash risk in these areas.
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Table 6 – All tested models and impact of factors
Crash type models
Sample size

223

211

Pedestrian

Angle

P

P

N

Heavy vehicle involved

-

P

N

Motorcycle involved

N

-

P

Driver action (driving straight)

N

P

-

N

-

N

Factor
Urban area

Excessive speed for prevailing
conditions (at least one driver)
Unexpected obstacle on the road
(at least one driver)
Disregard for vertical signs (at
least one driver)
Disregard for safety distance (to
the vehicle ahead)

232

Contributing factors models
209

163

74

67

358

1951

288

Unexpected

Excessive

Obstacle

speed

Vertical

Safety

Youth

Middle

Elderly

signs

distance

age

age

age

P

-

P

-

-

-

-

N

-

-

P

-

N

P

N

P

-

-

N

-

-

-

P

-

N

-

-

-

P

P

-

P

N/A

N/A

N/A

N/A

P

-

-

N

-

P

N/A

N/A

N/A

N/A

-

P

-

-

P

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

-

-

P

N

-

-

P

N/A

N/A

N/A

N/A

-

-

-

Run-off
Road

190

Driver age group models

Rear-end
N

Speed limit (≥90 Km/h)

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

Inside an intersection

N

P

-

-

N

-

P

-

-

P

-

Straight horizontal design

P

-

-

P

-

N

-

P

-

-

-

Level vertical design

-

-

-

-

N

-

-

-

-

-

-

Grip conditions (clean and dry)

P

P

-

-

N

-

P

P

N

-

P

Luminosity (daylight)

P

-

-

P

N

N

-

-

N

P

P

Weather is clear
Alcohol influence (tax ≥ 0.5 g/l)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-

-

-

Note: “P” - Positive influence; “N” – Negative influence; “- “– Not influent; “N/A” – Not applicable
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Evaluation and Adaptation of an automatic system for the detection of
retinal lesions in its application to Age Macular Degeneration
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Abstract
Age related- Macular Degeneration (AMD) is a chronic degenerative disease which gradually destroys the macula, central
area of the retina, due to the accumulation of extracellular sediments and is indicated as the main cause of vision loss in
people with more than ﬁfty ﬁve years old. The initial stage of this pathology is characterized by macular changes, namely
the appearance of drusens. These residues result from an incomplete digestion of the retinal pigment epithelium
photoreceptors and are deposited in its interface with Bruce membrane. Generally, if its presence is a unique ﬁnding and
there isn’t any evaluation, there is no loss of visual acuity. It is important to detect and follow AMD in its early stages
because in its most advanced stage it can occur an irreversible central vision loss and there is no reversible treatments. This
article proposes the evaluation of an automated diagnostic system for diabetic retinopathy, based on mathematical methods
(wavelet transform, hessian matrix, cartoon and texture decomposition and variational segmentation), in its application for
AMD.
Resumo
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma patologia crónica degenerativa que destrói gradualmente a
mácula, área central da retina, devido à acumulação de sedimentos extracelulares e é apontada como a principal causa de
perda de visão em pessoas com mais de 55 anos. A fase inicial desta patologia é caracterizada por alterações maculares,
nomeadamente o aparecimento de drusen. Estes resíduos correspondem a uma digestão incompleta dos fotorreceptores do
epitélio pigmentado da retina, e depositam-se na interface deste com a membrana de Bruce. Geralmente se a sua presença
for um achado único e não existir uma evolução não há uma perda da acuidade visual. É importante que a DMRI seja
detectada e acompanhada nesta fase inicial, pois no seu estado mais avançado pode causar uma perda irreversível da visão
central, não existindo ainda tratamentos revertíveis. Este artigo propõe a avaliação de um sistema de diagnóstico para
retinopatia diabética, baseado em métodos matemáticos (transformadas de wavelet, matriz Hessiana, decomposiçao em
cartoon e textura e segmentação variacional), na sua aplicação à DMRI.
Keywords
age-related macular degeneration; automated diagnostic systems ; ocular fundus images; retina lesions; retina lesions
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Avaliação e Ajuste de um Sistema de Deteção
Automático de lesões na retina na sua Aplicação à
Degeneração Macular Relacionada à Idade
I.

INTRODUÇÃO

Degeneração Macular Relacionada à Idade
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma patologia crónica e degenerativa que
destrói gradualmente a área central da retina, a mácula, devido à acumulação de sedimentos
extracelulares e é apontada como a principal causa de perda de visão em pessoas com mais de 55
anos [1]. Apesar da idade ser a principal causa desta doença, a história familiar e o tabagismo são
também fatores que aumentam o risco de contração da doença. Podem-se também considerar
como fatores de risco, mas com menor importância, a carência em vitaminas e oligoelementos,
exposição intensa à luz solar e à radiação ultravioleta, hipertensão arterial e arteriosclerose[1].
Esta patologia divide-se em três estadios: inicial, intermédio e avançado. A fase inicial é
habitualmente assintomática caracterizando-se por alterações maculares, como a presença de
pequenos drusen [2] (Figura 1), que consistem em resíduos duma digestão incompleta dos
elementos membranares dos fotorrecetores englobados pelas células do epitélio pigmentado da
retina. Quando a sua presença está associada a um ato isolado e não se observa a sua evolução,
não causam diminuição da acuidade visual mas podem estar associados a uma ligeira
metamorfopsia, perda da velocidade de leitura e uma diminuição da sensibilidade ao contraste.
Numa fase intermédia desta patologia verifica-se uma alteração tanto na quantidade como no
tamanho dos drusen. Esta acumulação de depósitos leva à degradação dos fotorreceptores, e
quando atingem tamanhos maiores apresentam um maior risco para a evolução da doença.
Conjuntamente com estas lesões podem ainda surgir alterações no pigmento da retina, sendo que
nesta fase, normalmente não existem sintomas, podendo apenas existir uma pequena diminuição
da acuidade visual. O estadio mais avançado da DMRI pode ser caracterizado por dois tipos de
degeneração macular: a degeneração seca ou não exsudativa e a degeneração húmida ou
exsudativa, sendo estas as principais causas da perda da visão central [1][2].

Figura 1 - Retinografia com presença de drusen

A DMRI seca, não exsudativa, é responsável por aproximadamente 80 a 90% de todos os casos da
doença. Esta caracteriza-se pelo aparecimento de uma pequena zona de atrofia causada pela
junção de drusen, ou por uma extensão de pequenas zonas de atrofia que se desenvolvem
gradualmente ou ainda pela evolução espontânea de um deslocamento do epitélio pigmentado da
retina, ocorrendo uma perda gradual da acuidade visual [1].
O estadio mais avançado é designado por DMRI húmida ou exsudativa, onde ocorre o aparecimento
anormal de novos vasos sanguíneos frágeis e inúteis à irrigação da retina, fenómeno designado
por neovascularização. Estes vasos como são mais fracos que os “normais”, podem derramar o
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sangue que neles circula, por isso, este tipo de degeneração é também intitulada por DMRI
húmida. Estes derrames podem levar ao edema macular, que corresponde à presença de líquido
(sangue ou outros fluídos) no interior da retina que leva à perda total da visão central [2].O
tratamento desta doença visa essencialmente preservar a acuidade visual ainda existente. Quando
detetada numa fase ainda precoce, o tratamento da DMRI pode passar por suplementos
vitamínicos e minerais em altas doses, prevenindo assim a evolução para formas mais severas da
doença. No estadio mais grave, DMRI húmida ou exsudativa, são utilizadas como formas de
tratamento a fotocoagulação com raios laser, a terapêutica fotodinâmica ou a injeção intraocular
de substâncias que controlam o processo degenerativo. Para a DMRI seca, que tem como principal
lesão a atrofia geográfica, ainda não é conhecido qualquer tipo de tratamento. Para uma maior
eficácia dos tratamentos e consequentemente uma menor perda da acuidade visual, é importante
que as alterações sejam detetadas precocemente [3].
Esta doença oftalmológica pode ser diagnosticada através da angiografia [4] ou da tomografia de
coerência [5], sendo que estes exames permitem observar a irrigação e as várias camadas da
retina [3]. Como estes exames são dispendiosos, as formas mais comuns para a deteção desta
doença são o teste à acuidade visual utilizando a Grelha de Amsler [6] e o exame oftalmológico,
no qual o oftalmologista verifica a retina e a possível existência de drusen. A deteção destas
lesões pode ser também feita automaticamente apesar de que estas técnicas ainda não sejam
muito utilizadas devido à dificuldade de se encontrar métodos com a sensibilidade e
especificidade necessárias [7].

Sistemas de diagnóstico automático para DMRI
O diagnóstico da DMRI manual por parte dos oftalmologistas trata-se de um processo demorado,
cansativo, difícil de reproduzir e onde se podem perder informações importantes, por isso seria
útil existir uma ferramenta que automatize o processo de triagem [8].
As informações sobre o aparecimento e desenvolvimento de drusen num paciente permitem
avaliar a evolução da DMRI, por isso, algoritmos capazes de identificar, segmentar e quantificar
os drusen numa retinografia automaticamente, tornam a classificação da patologia mais rigorosa,
reproduzível, quantitativa e mais económica [8][9]. Contudo, as técnicas digitais ainda não
obtiveram uma aceitação geral devido ao facto de existirem algumas dificuldades na deteção de
drusen, como por exemplo, a sua diferenciação automática de zonas mais pigmentadas da retina,
cicatrizes ou outras lesões com tamanhos e cores semelhantes, e a má qualidade (cor e
luminosidade) das imagens, fatores que influenciam negativamente a deteção destes depósitos e
tornam estes sistemas automáticos falíveis [10].

Objetivo
No âmbito do presente trabalho, os autores colaboram com uma unidade de Retinopatia Diabética
Europeia, com trabalho prévio em doenças da retina e que prefere não ser identificada por
questões de confidencialidade. Dessa unidade tivemos acesso a um algoritmo intercalar que
permite a deteção de lesões na retina, nomeadamente: “lesões brancas” e “lesões
avermelhadas”, lesões estas associadas à retinopatia diabética. Para a marcação de cada possível
lesão, são selecionados candidatos e é aplicado um mecanismo de thresholding que compara
características de cada candidato com parâmetros pré-definidos.
Com o objetivo de detetar lesões brancas, drusen, que se encontram associadas ao aparecimento
e desenvolvimento da DMRI utilizamos este sistema automático adaptando os valores dos
parâmetros comparados com as características extraídas das imagens para obter melhores
resultados na deteção desta patologia.
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II.

ALGORITMO, MÉTODOS e DATASETS

O conjunto de algoritmos consiste num sistema automático inteligente capaz de detetar três tipos
de lesões na retina sendo elas: lesões brancas e avermelhadas. Este sistema baseia-se numa
classificação binária, de modo a detetar a existência de doenças da retina. Um paciente é assim
referenciado se for encontrada qualquer uma das lesões referidas anteriormente numa das suas
retinografias.
Os detetores dos vários tipos de lesões deste sistema baseiam-se em várias técnicas matemáticas,
sendo elas: a análise de transformadas wavelet das imagens [11][12], a análise multiescala da
matriz Hessiana da imagem [13][14], a segmentação variacional [15][16][17] e a decomposição
por cartoon + textura [18][19].

Figura 2 - Esquema do processamento das imagens

Inicialmente é efetuado um pré-processamento das imagens, recorrendo a filtros adaptativos, de
modo a suavizar e melhorar as imagens e remover o ruído e as estruturas não desejadas, disco
ótico e veias, com o objetivo de não serem confundidas com lesões e não interferirem na deteção
das mesmas.
A deteção dos candidatos a lesão é feita recorrendo às técnicas matemáticas referidas
anteriormente. Todo este processamento é efetuado apenas sobre o canal verde do modelo de
cor RGB da imagem pois este, comparativamente com o canal vermelho e o azul, é aquele em,
para a maioria das lesões, apresenta maior contraste.
Por fim, o critério de decisão se cada imagem tem ou não um destes tipos de lesões, baseia-se na
comparação de certas características extraídas das imagens com parâmetros pré-definidos, como
se pode observar no esquema da Figura 2.

Análise das Transformadas de Wavelet da Imagem
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A análise da transformada de wavelet da imagem consiste na observação dos vários níveis de
wavelet da imagem, obtidos através da decomposição da IUWT (Isotropic Undecimated Wavelet
Transform), sendo que as lesões mais pequenas, microaneurismas e lesões brancas pequenas, são
visíveis em níveis mais baixos e as lesões maiores, hemorragias e lesões brancas grandes em níveis
mais altos [11][12].

Análise Multiescala da Matriz Hessiana da Imagem
Esta análise correlaciona os valores próprios da matriz Hessiana da imagem numa determinada
região com a forma dessa região, de modo a encontrar estruturas de diferentes tamanhos, tanto
claras, lesões brancas, como escuras, microaneurismas e hemorragias [13].

Decomposição da Imagem em Cartoon+Textura
A decomposição das imagens em duas partes, cartoon e textura, é aplicada à soma de alguns
níveis de wavelet. Sendo assim possível localizar hemorragias e lesões brancas [18][19].

Segmentação Variacional da Imagem
O método da segmentação variacional baseia-se na derivação de curvas segmentadas, sendo
aplicada a segmentação à soma de vários níveis de wavelet, de modo a identificar possíveis lesões,
tais como: hemorragias e lesões brancas [15][16][17].

Descrição dos Datasets
Para avaliar o sistema automático para grading de DMRI foram usados dois datasets públicos STARE
e ARIA descritos seguidamente, e ainda um dataset interno de 38 retinografias onde todos os
casos apresentam sintomas de DMRI.
1. STARE, STructured Analysis of the Retina, que contém 397 retinografias das quais para
este estudo foram utilizadas 81, 45 destas tem DMRI e 36 pertencem a fundos do olho
saudáveis [20].
2. ARIA, Automated Retinal Image Analysis, que contém 143 retinografias, sendo que desta
foram usadas 23 apresentam DMRI e 61 sem patologias oftalmológicas, foi produzido como
parte de um projeto de pesquisa realizado em conjunto pelas St Paul’s Eye Unit at the
Royal Liverpool University Hospital e Department Eye and Vision Science. As imagens
foram adquiridas usando uma câmera Zeiss FF450+ com uma resolução de 576 x 768 pixéis
com ângulo de 50º [21].
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III.

RESULTADOS

Para avaliar do desempenho do algoritmo depois a alteração dos parâmetros foi utilizada a matriz
confusão, Erro! A origem da referência não foi encontrada., esta tem o layout de uma tabela
em que cada linha representa os casos de uma classe prevista pelo algoritmo e cada coluna os
casos de uma classe real.
Tabela 1 - Matriz Confusão

CASOS
ESTIMADOS

DMRI
SAUDÁVEL

CASOS REAIS
DMRI (P)
VERDADEIROS POSITIVOS (VP)
FALSOS NEGATIVOS (FN)

SAUDÁVEL (N)
FALSOS POSITIVOS (FP)
VERDADEIROS NEGATIVOS (VN)

Desta matriz conseguimos extrair duas medidas estatísticas a sensibilidade ( 1), que nos traduz
percentualmente o número de casos positivos classificados corretamente e a especificidade ( 2)
que nos indica também percentualmente o número de casos negativos classificados corretamente.
Outra medida estatística também importante para avaliar o desempenho de um classificador é a
precisão ( 3) que reflete o numero de casos bem classificados.

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑉𝑃
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁

𝑉𝑁
𝑉𝑁 + 𝐹𝑃

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =

( 1)

( 2)

( 3)

O conjunto dos datasets usados resulta num total de 203 retinografias das quais 106 apresentam
lesões de DMRI (classe DMRI) e 97 não apresentam qualquer lesão (classe saudável), representando
respetivamente, os casos positivos e os negativos.
Inicialmente, processámos os datasets sem efetuar alterações no algoritmo, Tabela 2
Tabela 2 - Resultados obtidos pelo sistema anteriores a qualquer alteração dos thresholds

Dataset
STARE
ARIA
Interno

Sensibilidade
31,11%
13,04%
63,16%

Especificidade
27,78%
34,43%
----

Precisão
29,63%
37,50%
----

Os resultados obtidos foram muito baixos, tanto em termos de sensibilidade como de
especificidade. Portanto, realizámos novos testes alterando o valor dos parâmetros para comparar
com as características extraídas das imagens, explicadas na secção anterior, otimizamos esses
valores para descobrir qual a sensibilidade máxima do algoritmo na deteção de DMRI, Tabela 3.

563

Tabela 3 – Resultados obtidos pelo sistema para uma sensibilidade máxima após a alteração dos thresholds

Dataset
STARE
ARIA
INTERNO

Sensibilidade
93,33%
78,26%
100%

Especificidade
33,33%
57,34%
-----

Precisão
70,37%
72,62%
----

Verificou-se um aumento da sensibilidade enorme para todos os datasets, ou seja, o algoritmo
passou a detetar corretamente mais casos com DMRI comparativamente com os resultados
anteriores, Tabela 2.
Apesar dos valores de sensibilidade serem bastante aceitáveis, observam-se valores de
especificade baixos.
Os baixos resultados de especificidade devem-se à má qualidade (cor e luminosidade) das
imagens e aos artefactos presentes nelas, causados possivelmente pela sujidade do sistema ótico,
Figura 3, ou mau posicionamento da câmera aquando a aquisição da retinografia. Estes fatores
fazem com que o sistema referencie uma imagem como positiva mesmo que esta não apresente
qualquer lesão associada à DMRI.

Figura 3 - Retinografia com presença de artefatos

O dataset INTERNO não apresenta resultados para a especificidade pois este, não contem
imagens de casos negativos.
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IV.

CONCLUSÃO

A deteção de lesões oculares em rastreios através de sistemas automáticos é um método eficiente
e que diminui a quantidade de imagens a analisar pelos graders, e consequentemente há uma
diminuição nos custos e na duração de um rastreio [22][23], não deve ser visto como uma
substituição à avaliação humana, pois nenhum sistema é infalível, mas sim como uma ajuda.
Neste trabalho adaptámos um sistema destinado à deteção de lesões na retina associadas à
retinopatia diabética, através da alteração dos valores dos parâmetros para que conseguíssemos
detetar DMRI em retinografias.
Os resultados obtidos nos datasets STARE, ARIA e INTERNO antes da alteração dos parâmetros,
em termos de sensibilidade foram de 31,11%, 13,04% e 63,16%, respetivamente. Estes valores
foram muito baixos o que seria de esperar dado que o sistema não estava adaptado para detetar
DMRI e sim retinopatia diabética. Após algumas alterações realizadas de modo a conseguirmos
errar o menor número de casos em que se verificava a existência de DMRI, os melhores valores
obtidos de sensibilidade foram 93,33%, 78,26% e 100%, respetivamente aos datasets já referidos,
o que significa que o número de casos perdidos, falsos negativos, não foi elevado o que torna o
sistema confiável apesar dos seus valores baixos de especificidade.
Este sistema poderia ser então usado por exemplo, em conjunto com um sistema de diagnóstico
automático de retinopatia diabética, com o objetivo de estudar a possível existência de DMRI em
casos que não acusem retinopatia diabética, ou até mesmo como um complemento aos graders
na avaliação das imagens que garantem o controlo de qualidade, facilitando a análise.
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Abstract
Nowadays, metrology has a relevant impact in all areas of society. Despite the extreme importance of metrology, the area of
healthcare is still a sector in great need of development, with shared responsability at all levels of our society. In this
context, the focus of this research is the study of medical devices with measuring function, which are used everyday in a
portuguese hospital. Amongst these medical devices are the noninvasive blood pressure monitors, multiparametric
monitors, syringe pumps and clinical thermometers. The main goal was to evaluate the impact of measurements in these
instruments in clinical decisions. For this purpose, repeatibility and reproducibility tests were performed, with 47
measurements being performed in total. In addition, for the noninvasive blood pressure monitors and for the
multiparametric monitors it was studied the eﬀect of three diﬀerent cuﬀs. To understand this eﬀect, statistical process
control was applied, more speciﬁcally ANOVA method and Taguchi method, so we could evaluate the relationship between
the diﬀerent cuﬀs and hence identify variations in the measurements performed by these instruments. The results of this
study allow us to conclude that in 10 noninvasive blood pressure monitors and in 10 multiparametric monitors, 100 % and
90 % failed the tests, respectively. In the syringe pumps, in 19 instruments, almost 53 % failed on the tests. The cenario
doesn't look better when we examine the clinical thermometers, as in 8 instruments, 75 % failed on the tests.
Resumo
Hoje em dia, a Metrologia tem um impacto relevante em todas as áreas da sociedade. Apesar da extrema relevância da
metrologia, a área da saúde constitui um setor a desenvolver, com responsabilidade partilhada a vários níveis da nossa
sociedade. Neste contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo o estudo de instrumentos médicos com função
de medição, que são diariamente utilizados numa unidade hospitalar em Portugal. Destes instrumentos fazem parte os
monitores de pressão arterial não invasiva, os monitores multiparamétricos, as seringas de perfusão e os termómetros
timpânicos. Pretendeu-se avaliar o impacto que a indicação da medição desses instrumentos possa ter nas decisões clínicas.
Para o efeito, foram realizados ensaios de repetibilidade e de reprodutibilidade, realizando-se 47 medições, no total. Em
complemento, para os monitores de pressão arterial não invasiva e para os monitores multiparamétricos foi também
estudado o efeito de três braçadeiras diferentes. Aplicou-se ferramentas estatísticas para controlo estatístico do processo,
designadamente o método da ANOVA e de Taguchi, e avaliou-se a relação entre os acessórios bem como a identiﬁcação de
variações nas medições dos equipamentos em questão. Os resultados obtidos permitem concluir que em 10 monitores de
pressão arterial não invasiva e 10 monitores multiparamétricos, 100 % e 90 % falharam nos testes. Em relação às seringas
de perfusão, em 19 equipamentos, aproximadamente 53 % falharam nos testes. O cenário não melhorou nos termómetros
clínicos, já que em 8 termómetros, 75 % falharam nos testes.
Keywords
Metrology; Healthcare Services; Calibration; medical decisions; medical decisions
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Metrologia em Serviços de Saúde: Caso de Estudo
num Hospital Português
Introdução
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e com a crescente concorrência entre organizações,
a qualidade deixou de ser um fator opcional e tornou-se uma prioridade, uma exigência e uma
obrigação, representando a responsabilidade pela sociedade.
No âmbito da Metrologia1, sempre que se realiza uma medição surge uma certa preocupação
em saber se a mesma é credível e comparável.
Com o avanço da tecnologia, muitos instrumentos de medição, designadamente os
Equipamentos Médicos com Função de Medição (EMFM), têm vindo a tornarem-se cada vez
mais sofisticados e complexos, permitindo o diagnóstico e o tratamento de doenças de uma
forma mais rápida e eficaz. É certo que quando falamos de equipamentos e em particular de
equipamentos médicos com função de medição, são estas medições que contribuem para a
decisão clínica. Mas, e se estas medições estiverem erradas?
Para que exista qualidade numa unidade de saúde, as decisões tomadas pelos profissionais de
saúde têm de ser válidas. Isto só acontece se os dados, baseados em medições devidamente
rastreadas, estiverem corretos. Consequentemente, é necessário que os EMFM estejam
devidamente calibrados e rastreados (Figura 1).
Qualidade

Decisões
Válidas

Dados
Corretos

Medições
Precisas

Dispositivos
Calibrados

Padrões
Rastreáveis

Figura 1 – O papel da Metrologia

Todos os equipamentos com o decorrer do tempo e do uso têm tendência a apresentar um
erro de medição (diferença entre a indicação da medição e o valor convencionalmente
verdadeiro) mais elevado, podendo em alguns casos ser tão elevado que os torna não
conformes para uso.
A Organização Internacional de Metrologia Legal (www.oiml.org) tem publicado várias
recomendações metrológicas que podem ser adotadas e adaptadas por cada país, com o
objetivo de promover a harmonização dos procedimentos metrológicos.
Vários países já adotaram as recomendações da OIML e realizam verificações metrológicas 2
aos equipamentos utilizados nos serviços de saúde de forma a verificar a conformidade
metrológica dos respetivos EMFM. Esta abordagem é aplicável através de regulamentação
específica, podendo também ser encarada no âmbito voluntário.
Em Portugal, a existência de legislação que regulamenta a rastreabilidade metrológica dos
EMFM é incipiente, pelo que a aplicação de procedimentos que visam o cumprimento da
avaliação metrológica dos EMFM é da responsabilidade dos respetivos detentores, bem como a
realização das operações de calibração3. Este cenário justifica a existência de EMFM
calibrados e não calibrados frequentemente entre serviços de saúde, bem como entre
unidades do mesmo serviço de saúde. Apesar de ainda ser necessário muito trabalho nesta
área, recentemente em Portugal foram criados quatro guias de boas práticas, que funcionam
como uma orientação útil para os serviços que pretendam realizar boas práticas no que diz
respeito à Metrologia na Saúde, nomeadamente:
• Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas;

1

Ciência da medição e suas aplicações [VIM §2.2]
Fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados [VIM §2.44]
3 Operação que estabelece, sob condições especificadas, num primeiro passo, uma relação entre os
valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as
incertezas associadas; num segundo passo, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando
a obtenção dum resultado de medição a partir duma indicação [VIM §2.39]
2
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•

Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas – Parte II, Capítulo I: Instrumentos de
Medição da Pressão Arterial;
• A Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas – Parte II, Capítulo II: Termómetros
Clínicos;
• Guia de Boas Práticas – Parte II – Capítulo III – Bombas de Perfusão.
Apesar desta evolução, a importância da Metrologia ainda é desconhecida por muitos serviços
de saúde e foi devido a este facto que se decidiu realizar o presente estudo. Pretende-se
estudar diversos instrumentos e verificar se existem equipamentos não calibrados. Caso
existam, perceber qual o impacto que isto pode ter para os pacientes que são os principais
afetados pelo mau funcionamento de um dado equipamento.

Metodologia
O objetivo principal deste estudo passa por analisar 47 equipamentos numa unidade
hospitalar em Portugal e verificar se existem equipamentos não calibrados. Comparou-se o
valor fornecido por um equipamento padrão calibrado com o valor fornecido pelos
equipamentos em teste. Calculou-se a diferença entre estes dois valores e comparou-se este
valor com o EMA. Destes equipamentos fazem parte:
•
•
•
•

10 monitores de pressão não invasiva, com uma resolução de 0,1 mmHg;
10 monitores multiparamétricos, com uma resolução de 0,1 mmHg;
19 bombas de perfusão, com uma resolução de 0,01 ml/h e;
8 termómetros timpânicos, com uma resolução de 0,1 ºC.

Na figura seguinte estão representados os equipamentos em estudo.

Figura 2 – Monitor de pressão não invasiva e monitor multiparamétrico, termómetro timpânico e bomba de perfusão
respetivamente

Todas as medições foram realizadas no ambiente que normalmente é utilizado pelos
profissionais de saúde e sempre pela mesma pessoa. Para os monitores de pressão arterial não
invasiva e para os monitores multiparamétricos foi utilizada a mesma metodologia, sendo que
para as bombas de perfusão e para os termómetros timpânicos foram aplicadas metodologias
diferentes.
Monitores de Pressão Arterial Não Invasiva e Monitores Multiparamétricos
Para a verificação metrológica destes equipamentos foi utilizado um equipamento padrão
calibrado (Figura 3). Este equipamento calibrado foi ligado por meio de um cabo ao
equipamento que se pretendeu testar. A estes dois equipamentos foi ainda feita uma nova
ligação, por meio de um segundo cabo, a um conjunto de blocos que agregados simulam um
braço humano (Figura 3) e é neste conjunto de blocos que se coloca a braçadeira. O conjunto
de blocos pode variar em tamanho, dependendo se se pretende simular um braço adulto, um
braço de uma criança ou um braço de um recém-nascido. Neste caso, optou-se por utilizar
apenas os blocos que representam o braço de um adulto. Após a montagem estar completa,
selecionou-se no equipamento padrão o teste que se pretendeu realizar.
Foram realizados seis testes diferentes: um teste para uma pressão de 30/50 mmHg (pressão
diastólica de 30 mmHg e pressão sistólica de 50 mmHg), 50/80 mmHg, 65/100 mmHg, 80/120
mmHg, 100/150 mmHg e 150/200 mmHg. Pretendeu-se estudar a diferença entre o valor
selecionado no equipamento padrão e o valor obtido pelo equipamento em teste. Esta
diferença é definida por erro de medição, e a soma deste valor com a incerteza deve estar
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compreendido no intervalo de ± 4 mmHg. Caso contrário o equipamento não se encontra
conforme e deve ser retirado do serviço para ser calibrado.
É de realçar que para um equipamento estar conforme deve passar em todos os testes, isto é,
para cada teste o valor do erro + incerteza deve estar compreendido no intervalo de ± 4
mmHg. Para cada teste foram realizados 5 ensaios, o que permite obter uma maior confiança
nos resultados obtidos. Assim, para cada equipamento foram realizadas 30 medições. Todas
estas medições foram realizadas para três braçadeiras diferentes:
• Braçadeira do Tipo 1 – Braçadeira com compatibilidade recíproca garantida entre
equipamento e braçadeira, sendo esta da mesma marca do equipamento;
• Braçadeira do Tipo 2 – Braçadeira sem compatibilidade recíproca garantida, sendo
uma braçadeira de marca branca;
• Braçadeira do Tipo 3 – Braçadeira da mesma marca que a braçadeira do tipo 1 que
está colocada no equipamento em estudo, sendo utilizada diariamente pelos
profissionais de saúde.
Os 6 testes foram realizados para cada uma das braçadeiras.

Figura 3 – Equipamento padrão para a medição da pressão arterial e blocos que simulam um braço humano

Bombas de Perfusão
Para a verificação metrológica destes equipamentos também se utilizou um equipamento
padrão calibrado (Figura 4). Este equipamento é ligado por meio de um tubo à seringa que se
pretende testar. Coloca-se água destilada dentro da seringa que vai circular dentro do tubo
entrando no equipamento padrão- Posteriormente é libertada através de um canal que
direciona a água para um reservatório.
Para este estudo foram realizados três testes. O primeiro teste diz respeito a um caudal de
120 ml/h, o segundo a um caudal de 12 ml/h e o terceiro a um caudal de 5 ml/h. No
equipamento padrão seleciona-se o caudal que se pretende testar e de acordo com o valor
obtido pela bomba de perfusão em teste, calcula-se o erro. Foram analisados 10
equipamentos com uma data de fabricação mais recente (menos de 10 anos) e 9
equipamentos com uma data de fabricação mais antiga (mais de 10 anos) para verificar se o
erro entre estes dois tipos de equipamentos é muito diferente. Devido à duração do teste ser
muito elevada foi retirada apenas uma amostra para cada teste.
Esta metodologia é diferente da apresentada no guia de boas práticas (Capítulo III), cujo
método de verificação referido passa pela utilização de uma proveta que permite medir o
volume que é debitado e ao mesmo tempo é utilizado um cronómetro que mede o tempo
afeto a esse débito. Contudo, este é um método que apresenta valores de incerteza elevados
o que leva a que seja pouco exato e pouco fiável. Um outro método referido neste guia
consiste em avaliar graficamente se os valores indicados pelo instrumento se encontram
dentro do intervalo de aceitação. Neste caso, é utilizado um equipamento padrão calibrado
que permite comparar os valores verdadeiros com os valores obtidos pelo equipamento em
teste, sendo um método mais fiável e exato.

Figura 4 – Equipamento padrão das bombas de perfusão
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Termómetros Timpânicos
Para a verificação metrológica dos termómetros timpânicos, o processo foi diferente do
utilizado para os restantes equipamentos. Não estando disponível um equipamento padrão,
optou-se por mandar calibrar um termómetro (que serviu de padrão) e realizar as medições
em pessoas. Em cada pessoa foram realizadas 5 medições com um termómetro timpânico
calibrado e 5 medições com o equipamento que se pretende testar. Ambos os equipamentos
(calibrado e o de teste) são iguais, sendo que a única diferença passa por um deles ter sido
calibrado e o outro não. Realizou-se a média das medições para cada equipamento e de
seguida calculou-se o erro.

Resultados
a) Monitores de Pressão Não Invasiva
Para a braçadeira do Tipo 1, obteve-se os seguintes valores de erro, em mmHg:

Equip.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela 1 – Valores de erro para os monitores de pressão não invasiva
Teste 1
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
Diast.
Sist.
Diast. Sist. Diast.
Sist.
Diast.
Sist.
Diast.
Sist.
0,2
1,8
1,0
2,0
1,0
0,6
0,2
2,4
2,4
9,0*
3,4
2,0
2,4
1,4
1,4
0,6
0,6
0,6
4,6*
5,8*
0,0
2,4
1,8
4,2*
1,4
2,2
0,8
3,2
3,4
4,0*
4,2*
2,2
2,6
2,0
1,4
1,4
0,6
1,2
5,2*
3,6
3,0
1,6
3,0
1,4
2,6
0,8
2,8
0,8
6,2*
4,6*
0,2
3,6
0,8
3,4
1,2
2,2
1,0
2,0
2,6
6,6*
3,0
1,8
2,4
1,4
2,2
0,2
2,0
1,6
5,4
4,2*
3,8
0,4
2,6
0,6
1,4
1,8
0,4
5,2*
4,2*
0,2
3,2
2,2
2,6
1,8
2,4
0,2
1,6
1,6
6,0*
3,8
0,6
6,2*
0,8
6,8*
1,6
7,8*
1,2
10,6*
3,4
4,8*

Teste 6
(mmHg)
Diast.
Sist.
6,4*
12,2*
9,0*
10,4*
7,8*
11,2*
11,4*
9,2*
11,0*
10,2*
5,8*
10,8*
11,2*
10,2*
7,6*
3,6
12,6*
12,2*
7,6*
0,4

Após a recolha das 5 medições para cada teste, realizou-se a média, tendo sido a partir deste
valor calculado o erro de medição (através da diferença entre o valor padrão e este valor). Os
valores sombreados a vermelho e assinalados com um asterisco (*) representam aqueles cujo
valor de erro (sem a soma do valor da incerteza) já é superior ao erro máximo admissível (± 4
mmHg). Observando a tabela, verifica-se que nos testes 5 e 6 todos os equipamentos
apresentam um erro superior a 4 mmHg, havendo casos em que o valor do erro é três vezes
superior ao recomendado (equipamento 9). Neste caso, todos os equipamentos deveriam ser
retirados do serviço para serem calibrados.
Para a braçadeira do Tipo 2 e do Tipo 3 os valores obtidos foram semelhantes, não sendo
possível retirar conclusões apenas observando os dados obtidos. Recorreu-se a dois métodos
estatísticos: a análise da variância (ANOVA), que permite verificar se existe variabilidade
entre os equipamentos, entre as braçadeiras e entre a interacção braçadeira e equipamento,
e o estudo das características dinâmicas do método de Taguchi, que irá permitir determinar o
índice sinal-ruído para cada equipamento considerando o seu comportamento dinâmico ao
longo dos seis testes realizados e medir qual o equipamento que apresenta maior sinal e
menor ruído.
Relativamente ao primeiro método estatístico considere-se o teste 1 para a pressão sistólica.
Na tabela seguinte está representada a tabela ANOVA obtida para este teste e para este tipo
de pressão.
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Tabela 2 – Tabela ANOVA – Monitores de Pressão Não Invasiva (pressão sistólica)
Fonte de Variação
SS
g.l.
MS
F0
Fcrítico
Equipamento

1150,7733

9

127,8637

150,7613

1,9509

Braçadeira

2,8933

2

1,4467

1,7057

3,0642

Equipamento X
Braçadeira

10,7067

5

2,1413

2,5248

2,2823

112,8000
1277,1733

133
149

0,8481

Erro
Total

O estudo foi efetuado considerando um nível de significância de 5 %. A análise da tabela 2
permite concluir que existem diferenças significativas entre os 10 equipamentos e entre a
interação equipamento x braçadeira. Para os restantes testes para a pressão sistólica e para a
pressão diastólica os resultados não diferiram de forma significativa.
Através do Método de Taguchi, calculou-se o índice Sinal-Ruído (S/N) para cada equipamento
e braçadeira considerando os seis testes. Quanto maior for o índice S/N menor será a
variabilidade apresentada pelo equipamento. Após o cálculo destes índices, construiu-se um
gráfico (figura 5) que permite comparar de uma forma mais fácil estes três acessórios.

Figura 5 – Relação entre Braçadeiras – Monitores de Pressão Não Invasiva (pressão sistólica)

No eixo das abcissas estão representados os 10 equipamentos e no eixo das ordenadas a razão
S/N. A braçadeira do Tipo 1 está representada num triângulo, a braçadeira do Tipo 2 num
quadrado e a braçadeira do Tipo 3 num círculo.
Através da observação do gráfico não é possível retirar uma conclusão clara relativamente às
três braçadeiras. Para cada equipamento o cenário é diferente e a braçadeira que apresenta
uma menor variabilidade num dado equipamento já não é a mesma no equipamento seguinte.
A braçadeira do Tipo 3, em alguns casos devido ao desgaste, contribui para a variabilidade
das medições. No entanto é de estranhar que sendo as braçadeiras 1 e 3 da mesma marca e a
braçadeira do tipo 1 nova, esta em alguns casos provoque uma maior variabilidade nas
medições quando comparado com a braçadeira do tipo 3. Para as braçadeiras do Tipo 1 e 2
também não se consegue concluir nada, uma vez que em alguns casos a braçadeira do Tipo 1
é considerada a mais indicada e noutros já é a braçadeira do Tipo 2.
Uma possível razão para não se conseguir obter uma conclusão relativamente às braçadeiras
pode estar relacionada com o facto de os equipamentos não estarem calibrados e provocarem
uma grande variabilidade nas medições.
Para a pressão diastólica, o gráfico é semelhante ao anterior e as conclusões retiradas deste
são as mesmas.
b) Monitores Multiparamétricos
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Para a braçadeira do Tipo 1, obteve-se os seguintes valores de erro, em mmHg:

Equip.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teste 1
(mmHg)
Diast.
Sist.
0,4
1,4
0,8
1,2
7,8*
8,8*
0,8
1,0
4,6*
1,0
0,4
0,6
3,8
4,4*
4,0*
5,0*
8,4*
9,2*
0,8
0,6

Tabela 3 – Valores de erro para os monitores multiparamétricos
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
Diast.
Sist.
Diast.
Sist.
Diast.
Sist.
Diast.
Sist.
0,4
0,8
1,8
1,0
1,6
3,8
2,8
0,4
0,0
0,4
1,6
0,6
1,6
3,0
2,8
0,2
4,2*
5,4*
2,8
2,2
1,2
2,4
3,6
8,2*
0,8
0,6
2,6
0,6
2,0
3,8
4,6*
0,4
4,2*
1,0
3,2
0,6
3,6
3,4
1,4
1,2
1,0
0,0
2,4
1,2
1,8
4,4*
4,0
1,4
2,2
3,2
2,6
3,8
2,8
0,0
2,6
2,2
3,0
4,0*
3,0
4,0*
3,0
1,6
3,4
3,8
4,4*
5,0*
2,0
2,8
2,2
1,6
6,4*
7,6*
1,2
1,2
2,2
3,2
2,2
6,6*
3,4
5,8*

Teste 6
(mmHg)
Diast.
Sist.
3,2
0,6
3,0
0,4
15,2*
21,6*
5,4*
0,2
1,6
0,6
4,0*
1,6
1,0
2,6
0,2
1,8
16,6*
21,2*
4,2*
5,6*

Também nos monitores multiparamétricos, os valores do erro (sem a soma da incerteza), já
ultrapassam o valor do EMA em praticamente todos os equipamentos. Apenas os
equipamentos 1 e 2 se encontram dentro das especificações, sendo que os restantes
equipamentos deveriam ser retirados do serviço. É de notar que da mesma forma que
aconteceu para os monitores de pressão não invasiva, também para estes equipamentos
existem valores de erro três vezes superior ao EMA (equipamento 9).
Para as restantes duas braçadeiras, os valores das medições obtidas são semelhantes aos
obtidos para a braçadeira do Tipo 1. Assim, da mesma forma que aconteceu para os monitores
de pressão arterial não invasiva, também para os monitores multiparamétricos não é possível
retirar uma conclusão observando apenas os dados, pelo que se recorreu novamente ao
método da análise de variância (ANOVA) e ao estudo das características dinâmicas do método
de Taguchi.
Relativamente ao primeiro método, considere-se o teste 1 para a pressão sistólica. A tabela
da ANOVA para este teste encontra-se representada na tabela 4.
Tabela 4 – Tabela ANOVA – Monitores Multiparamétricos (pressão sistólica)
Fonte de Variação
SS
g.l.
MS
F0

Fcrítico

Equipamento

2931,0667

9

325,6741

1259,1469

1,9509

Braçadeira

13,2933

2

6,6467

0,5674

3,0642

Equipamento X
Braçadeira

58,5733

5

11,7147

45,2922

2,2823

Erro

34,4000
3037,3333

133
149

0,2586

Total

Neste caso, seguindo o mesmo raciocínio aplicado para os monitores de pressão arterial não
invasiva, verifica-se que existe variabilidade entre equipamentos e entre a interação
equipamento e braçadeira, o que causa a variação das medições obtidas. Para os restantes
testes realizados para a pressão sistólica e para a pressão diastólica os resultados são os
mesmos.
Para o método de Taguchi, tal como foi realizado para os monitores de pressão arterial não
invasiva, calculou-se a razão Sinal-Ruído (S/N), tendo-se de seguida construído um gráfico que
permite analisar a relação entre as três braçadeiras. Na figura seguinte, está representado o
gráfico relativo à pressão sistólica.
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Figura 6 – Relação entre Braçadeiras – Monitores Multiparamétricos (pressão sistólica)

Observando o gráfico, verifica-se que à excepção do equipamento 3 e 9 (que evidenciam uma
grande variabilidade) os restantes equipamentos apresentam índices de S/N muito próximos.
Estes resultados estão de acordo com a informação da tabela 3, onde os valores dos erros
obtidos nos testes 1, 2, 5 e 6 para os equipamentos 3 e 9 são muito elevados. À semelhança
dos monitores de pressão arterial não invasiva e corroborando as conclusões da ANOVA
(Tabela 4), também neste estudo não é possível identificar um padrão que permita afirmar
que existam diferenças entre os três tipos de braçadeiras em estudo. Comparando os valores
dos índices S/N obtidos nos dois monitores, observa-se que os monitores multiparamétricos
apresentam valores mais elevados de S/N, à exceção dos equipamentos 3 e 9, denotando
maior sensibilidade e menor ruído. Esta constatação pode ser justificada pelo facto de os
monitores multiparamétricos estarem fixos na parede e a braçadeira estar sempre colocada
no paciente. As braçadeiras dos monitores de pressão arterial não invasiva estão
constantemente a ser colocadas e retiradas várias vezes por dia, pelo que estão sujeitas a um
maior desgaste. Consequentemente, a contribuição para a variabilidade nas medições
fornecidas pelos equipamentos é maior. Para a pressão diastólica o gráfico é muito
semelhante ao da pressão sistólica.
Bombas de Perfusão
Para as bombas de perfusão, obteve-se os seguintes resultados, em ml/h.
Tabela 5 – Valores de erro para as bombas de perfusão nos equipamentos mais antigos e mais recentes,
respetivamente

Equip.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teste 1
(ml/h)
2,13
3,18*
2,16
1,70
2,13
1,87
1,96
1,97
2,01

Teste 2
(ml/h)
0,23
0,23
0,15
0,19
0,30*
0,090
0,14
0,20
0,13

Equip.

Teste 3
(ml/h)
0,050
0,080
0,010
0,010
0,060
0,030
0,15*
0,060
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Teste 1
(ml/h)
2,44*
3,47*
1,93
1,80
3,10*
1,78
3,05*
2,44*
0,23
1,61

Teste 2
(ml/h)
0,18
0,24*
0,12
0,18
0,23
0,060
0,25*
0,21
0,040
0,040

Teste 3
(ml/h)
0,76*
0,060
0,060
0,15*
0,15*
0,12*
0,030
0,050
0,060
0,060

Sombreado a vermelho e assinalados com um asterisco (*) estão representados os valores cujo
erro já é superior ao valor do erro máximo admissível (± 2 %) sem ser necessário adicionar o
valor da incerteza.
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c) Termómetros Timpânicos
Para os termómetros timpânicos, os valores do erro representam-se já de seguida, em °C,
sendo que os valores sombreados a vermelho e assinalados com um asterisco (*), tal como nos
restantes equipamentos, são os que apresentam valores superiores ao regulamentado (± 0,2
°C).
Tabela 6 – Valores de erro para os termómetros timpânicos
Equip.

Eq. Teste

1
2
3
4
5
6
7
8

0,46*
1,18*
0,10
0,26*
0,18
0,90*
0,24*
1,00*

Discussão
Em 10 monitores de pressão não invasiva, 100 % falharam em pelo menos um teste realizado,
o que significa que precisam de ser sujeitos a operações de manutenção para poderem voltar
a operar de forma correta. Caso os equipamentos não voltem a operar normalmente devem
ser abatidos. Nos monitores multiparamétricos, 80 % dos equipamentos analisados falharam
em pelo menos um teste, pelo que também precisam de ser retirados do serviço e sujeitos a
operações de manutenção.
Nos monitores de pressão não invasiva, no equipamento 10 no teste 3, a pressão sistólica
apresenta um valor de erro de 7,8 mmHg. Segundo este teste, o valor fornecido pelo
equipamento deveria ser 100 mmHg, que é um valor de pressão arterial considerado ótimo.
Na realidade o valor da medição fornecido pelo equipamento foi de 92,2 mmHg que é um
valor baixo, já estando no patamar da hipotensão. Assim, se um indivíduo estivesse a ser
examinado por um profissional de saúde, seria tomada uma decisão médica com base numa
hipotensão que na realidade não existe. No equipamento 5, no teste 5, a pressão sistólica é
de 93,8 mmHg, que é considerada uma Hipertensão de Grau 1. Na realidade, segundo o
equipamento calibrado, a pressão arterial do paciente é de 100 mmHg, que é considerada
uma Hipertensão de Grau 2. Neste caso, um indivíduo seria examinado como tendo
Hipertensão de Grau 1, quando na realidade o seu estado de saúde é muito pior.
Nos monitores multiparamétricos verifica-se a mesma situação. Nos equipamentos 4 e 6, no
teste 5, o valor da pressão arterial diastólica é de 95,4 mmHg e de 96,0 mmHg,
respetivamente. Na realidade o valor verdadeiro é de 100 mmHg. Assim, um paciente seria
diagnosticado com Hipertensão de Grau 1 quando na verdade já está no patamar da
Hipertensão de Grau 2. Esta diferença não iria ser notada já que os valores fornecidos pelos
equipamentos em teste não estão sequer próximos do intervalo de valores que define a
Hipertensão de Grau 2.
Nas bombas de perfusão, em 10 equipamentos com uma data de fabricação mais recente, 80
% apresentam valores de erro superiores ao valor do erro máximo admissível. Nos
equipamentos com uma data de fabricação mais antiga, em 9 equipamentos, 33,3 % estão não
conformes. O facto de existir um maior número de equipamentos mais recentes não
conformes do que equipamentos mais antigos, pode ser devido à maior utilização dos
equipamentos recentes quando comparados com os equipamentos mais antigos. As bombas de
perfusão são as responsáveis pela administração de fluidos, como por exemplo medicamentos,
em que uma dose mais elevada ou mais baixa leva a uma administração de quantidades
erradas, o que em alguns casos pode provocar consequências nefastas para a saúde dos
pacientes sujeitos à administração de fluidos através destes equipamentos.
Nos termómetros timpânicos em 8 equipamentos, 75 % estão fora das especificações definidas
pelo guia de boas práticas. Analisando apenas 8 equipamentos já é possível ter cenários
diferentes no que diz a diagnósticos errados. Em dois termómetros foi registada uma
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temperatura de 36,18 °C e 36,30 °C quando na realidade segundo o termómetro calibrado as
pessoas apresentavam uma temperatura de 37,36 °C e 37,30 °C, o que já está muito próxima
do estado febril (37,5 °C). Uma pessoa com uma temperatura de quase 37,5 °C deve ser alvo
de uma atenção especial por parte dos profissionais de saúde. No entanto, o equipamento
utilizado no serviço diz que essa atenção não é necessário pois a temperatura destes
indivíduos está longe do estado febril. Um outro cenário ocorreu num outro termómetro em
que o equipamento calibrado registou uma temperatura de 36,5 °C e o equipamento utilizado
pelo hospital registou um valor de 37,42 °C, o que indica que o paciente se encontra quase
num estado febril quando na realidade apresenta uma temperatura normal.

Conclusão
A Metrologia na Saúde é essencial para garantir cuidados médicos com qualidade e
consequentemente para o bem-estar de toda a sociedade em geral. Apesar desta importância
vital, a área da saúde ainda não está muito explorada e os efeitos negativos resultantes deste
facto já começam a ser visíveis. Apesar de este estudo ser apenas uma pequena amostra da
realidade que se vive nas unidades hospitalares em Portugal, já permitiu retirar conclusões
preocupantes. Em 47 equipamentos analisados, quase todos se encontram fora das
especificações. O facto de não existirem verificações nestes equipamentos implica que
dispositivos nestas situações continuem a operar nos serviços de saúde sem ninguém dar
conta.
Equipamentos não calibrados têm um impacto negativo no diagnóstico e tratamento de
doenças, podendo mesmo contribuir para a morte de pacientes. Existe um mundo de
instrumentos que necessitam de atenção, sendo de salientar equipamentos utilizados em
recém-nascidos que, devido ao pequeno tamanho e ao baixo peso necessitam de medições o
mais corretas possível.
Com este estudo pretende-se sensibilizar os leitores para a relevância de garantir o rigor das
medições e mais importante ainda motivar a realização de trabalhos futuros que contribuam
para uma maior preocupação com os dispositivos médicos. Adicionalmente, este estudo é
também direccionado para as unidades de saúde, de forma a que estas tenham uma
percepção sobre a realidade metrológica do seu próprio sistema, podendo constituir uma
ajuda e orientação, caso pretendam vir a atuar e a adoptar princípios de melhoria contínua.
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Abstract
Civil construction is one of the industries that stands out most in the current economy of the country, its market constantly
seeks to develop new technologies. However, unhealthy working conditions and constant workloads that lead to
musculoskeletal injuries in workers, such as RSI (repetitive strain injuries) and WMSDs (work-related musculoskeletal
disorders), remain unhealthy conditions in the work environment. This study presents an ergonomic risk assessment during
the tasks of reinforcement of slabs, beams and pillars, analyzing the position of work of the shipowners, with the objective of
obtaining the index of exposure to the risk in the execution of armors, applying the instrument OCRA (Occupational
Repetitive Actions). The analysis of the results obtained during the mooring tasks of the pillars and beams reveals that the
mooring operation requires that the worker repeat the action several times within the cycle and throughout the working day,
causing more pain. For the mooring of the slabs, the values demonstrate that the worker is subject to the appearance of
injuries and diseases that can cause temporary or permanent incapacity of work. For the three tasks analyzed, the member
who obtained the most critical results was the right arm, which is justiﬁed by the workers being right-handed, but the left
arm also presents worrying values. The application of ergonomics makes it possible to improve working conditions and is an
instrument of great importance in order to identify risk situations and improve the worker's quality of life.
Resumo
A construção civil é uma das indústrias que mais se destaca na economia atual do país, o seu mercado procura
constantemente desenvolver novas tecnologias. No entanto, no seu ambiente de trabalho ainda permanecem condições
insalubres e o constante aumento da carga de trabalho, que provocam lesões musculoesqueléticas nos trabalhadores, como
as LER (lesões por esforços repetitivos) e DORT (distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho). Este estudo apresenta
uma avaliação do risco ergonômico durante as tarefas de armação de lajes, vigas e pilares, analisando o posto de trabalho
dos armadores, com o objetivo de obter o índice de exposição ao risco na execução de armaduras, aplicando o instrumento
OCRA (Occupational Repetitive Actions). A análise dos resultados obtidos durante as tarefas de amarração dos pilares e
vigas revela que a operação de amarre exige que o trabalhador repita a ação várias vezes dentro do ciclo e ao longo da
jornada de trabalho, ocasionando mais dores. Para a amarração das lajes, os valores demonstram que o trabalhador está
sujeito ao aparecimento de lesões e doenças que podem causar incapacidades temporárias ou permanentes de trabalho.
Para as três tarefas analisadas o membro que obteve resultados mais críticos foi o braço direito, que se justiﬁca pelos
trabalhadores serem destros, porém, o membro esquerdo também apresenta valores preocupantes. A aplicação da
ergonomia permite melhorar as condições de trabalho e se revela um instrumento de grande importância visando identiﬁcar
as situações de risco e aprimorar a qualidade de vida do trabalhador.
Keywords
Ergonomic Analysis; Construction Industry; Reinforcement Steel; OCRA instrument
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Análise Ergonômica do Trabalho na execução do
serviço de armação: aplicação do instrumento
OCRA na produção de armaduras
1. Introdução
A construção civil absorve um elevado contingente de mão de obra, geralmente de baixa
qualificação e remuneração, envolvendo tarefas árduas e perigosas, em que as grandes
empresas do setor têm uma organização eficiente e tarefas estruturadas, o que não acontece
na maioria das empresas de pequeno porte [1]. Comparados com outras indústrias, os
projetos de construção são mais intensivos para a mão de obra, a complexidade das tarefas
geralmente requer que os trabalhadores ultrapassem os seus limites físicos naturais ou
executem atividades repetitivas por um longo período de tempo, em que tal demanda física
possa causar problemas de saúde e lesões corporais [2]. Estas atividades, por sua vez,
somando-se a fatores como o baixo índice de escolaridade, o sistema de terceirização, o
pequeno índice de treinamento oferecido aos colaboradores, a baixa remuneração e as
ferramentas corretas não disponíveis para a realização das tarefas, tornam a ergonomia
extremamente necessária para a minimização dos riscos laborais e integridade física dos
trabalhadores [3]. É exigido aos trabalhadores desta indústria grande variedade de
habilidades para serem capazes de atingir os objetivos propostos pelo projeto, orçamento e
especificações, dentro do cronograma de trabalho [2].
Atualmente, as empresas exigem um profissional competente e competitivo, polivalente e
criativo, mas nem sempre fornecem um suporte organizacional promotor da saúde no
trabalho, neste contexto, é visível a distância entre o que a organização espera e prescreve
(tarefa) e o que o trabalhador realiza (atividade) [4]. A abordagem ergonômica baseia-se no
princípio básico de que o trabalho deve adaptar-se ao homem e através da mesma produzir
um ambiente de trabalho mais humanizado, procurando aproveitar as habilidades mais
refinadas dos trabalhadores e proporcionando um ambiente que os encorajem a desenvolver
as suas atividades [5]. Existem vários fatores ligados ao projeto de máquinas e equipamentos,
ao ambiente físico (iluminação, temperatura, ruídos, vibrações), ao relacionamento humano e
diversos fatores organizacionais que podem ter forte influência sobre o desempenho do
trabalho humano [1]. Os efeitos destes fatores sobre os trabalhadores podem ser estudados
em termos de satisfação, desempenho, saúde e segurança [6]. No entanto, é bastante
complicado desenvolver procedimentos para os locais de construção, devido ao ambiente
físico e às frequentes mudanças nas condições climáticas exteriores que exigem que sejam
tomadas medidas imediatas de mitigação do risco, pelo supervisor no canteiro de obras [7].
A ergonomia tem como objetivo melhorar a saúde, a segurança, o bem-estar e a satisfação do
trabalhador [8]. Em muitos ambientes de montagem, o planejamento do posto de trabalho,
do produto e das ferramentas obriga os trabalhadores à adoção de posturas desconfortáveis, o
que não impede que outros fatores de risco possam atuar, tais como repetição, postura
errada, aceleração e desaceleração de movimentos, entre outros [9]. Os dados e
conhecimentos ergonômicos obtidos podem apoiar e orientar o planejamento e a execução de
medidas preventivas de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, como também
reduzir o desconforto físico do trabalhador, aumentando a eficiência no trabalho [10]. A
metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) aponta condicionantes que poderão
causar sobrecarga física ou mental aos operadores, podendo refletir negativamente na
produtividade de uma empresa, provocando o aumento nos índices de absenteísmo, refugos,
retrabalhos, passivos trabalhistas e outros [11]. A AET tem como objetivo principal verificar
as ações realizadas pelo trabalhador para executar uma tarefa e adaptar o trabalho ao
homem a partir das condições técnicas, ambientais e organizacionais, buscando analisar as
diferenças entre o trabalho formal e o real [12]. Uma diferença que se destaca nessa
condição é que os conhecimentos produzidos a partir da AET estão a serviço da ação e, por
isso, as exigências para sua validação são mais fortes do que as consideradas na validação dos
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conhecimentos, que são o objeto central de uma busca científica, em que o modelo
elaborado pelo ergonomista deve ser operante e a sua própria estrutura reflete a ambição de
agir para transformar as condições de trabalho [13]. Tal como se pode observar na Figura 1, o
fluxograma do processo da análise em ergonomia parte da Análise da Demanda que visa
identificar os conhecimentos sobre a situação do trabalho, realizando um levantamento das
informações. Posteriormente, a Análise da Tarefa procura investigar o que e o como o
trabalhador executa o seu trabalho, e por meio dessa coleta de informações, possibilitar a
realização de um Diagnóstico que represente as análises realizadas anteriormente, podendo
assim fornecer informações que possam ser confrontadas e avaliadas, de modo a refletir os
aspetos determinantes da situação de trabalho analisada.

Figura 1 – Fluxograma geral da abordagem (Etapas da AET) Adaptado de [14]

Num estudo realizado no Brasil concluíram que existe a dificuldade de diálogo entre as
categorias hierárquicas, trazendo dificuldades na implantação de programas em ergonomia
participativa [15]. Qualquer que seja a metodologia adotada, não existe a cultura de recolher
informações dos trabalhadores, frequentemente ignorando a sua experiência. Desta forma, os
administradores tendem a seguir o princípio da melhor maneira de se executar uma tarefa,
acabando por não dar importância à opinião dos trabalhadores que a executam [15]. Segundo
Rothmore et al. (2016), um método para melhorar a implementação da ergonomia nas
empresas consiste em fornecer aconselhamento e consultoria por parte dos profissionais
ergonomistas, que concedem informação de como interpretar o processo de mudança em
ambientes organizacionais complexos e como melhorar o ambiente de trabalho, em que eles
sejam apenas visitantes e possam avaliar cada situação e cada posto de trabalho [16].
Especificamente por se tratar da indústria da construção civil, um estudo sobre ergonomia na
construção constatou que a maioria dos trabalhadores (75%) lida, pelo menos metade do
tempo com ferramentas que pesam menos de 5 kg e 1/10 do tempo com objetos que pesam
cerca de 15 kg, e por vezes até com objetos mais pesados [17]. Para além do uso
equipamentos inadequados às atividades propostas, os trabalhadores desta indústria
geralmente trabalham por produção do serviço, impulsionando ainda mais a produtividade em
obra e a má execução dos serviços. Neste contexto, este artigo permite evidenciar a
importante problemática envolvendo o trabalho do cotidiano dos canteiros de obras, em
particular na execução de armaduras para estruturas de concreto armado, analisando a
maneira que o operário trabalha, e os motivos que o leva a trabalhar de forma inadequada.

2. Objetivo
Obter o índice de exposição ao risco de trabalhadores de construção civil na execução de
armaduras para estruturas de concreto armado (pilares, vigas e lajes), especificamente no
que diz respeito à atividade de amarre das barras de aço, à luz dos conceitos de Análise
Ergonômica do Trabalho e do instrumento OCRA (Occupational Repetitive Actions).
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3. Método de pesquisa
3.1 Contexto da pesquisa
A pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório, com uma abordagem qualitativa com
inferências quantitativas, obtendo-se informações precisas a respeito da situação a ser
analisada fundamentada à luz da AET, que se desdobra em cinco etapas: análise da demanda;
análise da tarefa; análise da atividade; diagnóstico; e recomendações. As três primeiras
constituem a fase de análise e permitem realizar o diagnóstico para formular as
recomendações ergonômicas [1]. De acordo com a SESI-SP (2016), o resultado da AET é um
diagnóstico sobre quais aspectos do trabalho originam riscos à saúde e ao conforto, e esperase que a ergonomia apresente orientações sobre modificações e melhorias necessárias, para
que as empresas ajustem os postos de trabalho e as suas condições às características
psicofisiológicas dos trabalhadores [20]. A prevenção da ocorrência de LER (Lesão por Esforços
Repetitivos) e DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) passa pela aplicação
de medidas de gestão do risco, essa só pode ser efetiva se for baseada num diagnóstico
correto das situações de risco e, numa situação real de trabalho, o diagnóstico é
predominantemente realizado com a aplicação de métodos observacionais [21].
3.2 Instrumento utilizado para a avaliação das condições de ergonomia
O instrumento de ergonomia de avaliação selecionado foi o Occupational Repetitive Actions
(Ações Ocupacionais Repetitivas - OCRA), desenvolvido por Occhipinti e Colombini em 1996,
na Unidade de Pesquisa Ergonômica da Postura e do Movimento (EPM) em Milão, Itália, a
pedido da International Ergonomics Association (Associação Internacional de Ergonomia – IEA)
[22]. Tido como referência pela ISO (ISO 11228-3) e a CEN (EN 1005-5), tem como principal
finalidade avaliar o risco de LER/DORT ao nível dos membros superiores [22]. Integra a
avaliação dos principais fatores de que consiste na avaliação de padrões de risco e
gerenciamento dos membros superiores, movimentos repetitivos e LER/DORT (repetitividade,
força, postura, ausência de períodos de recuperação e fatores adicionais) utilizando os
métodos simplificados de quantificação propostos por Colombini [21]. Ou seja, apresenta
procedimentos para calcular um índice quantitativo que represente os riscos associados aos
movimentos repetitivos dos membros superiores e estabelece um número recomendado de
movimentos por minuto, considerando algumas variáveis, tais como: esforço físico, posturas
dos membros superiores e pausas durante a jornada de trabalho [23].
De acordo com o autor, este instrumento é aplicado nas empresas Brasileiras como medida
preventiva para eliminação principalmente dos riscos biomecânicos [23]. Portanto, neste
instrumento os fatores de risco quantificados são: tempo de duração do trabalho, frequência
de ações técnicas executadas, força empregada pelo operador, posturas inadequadas dos
membros superiores, repetitividade, carência de períodos de recuperação fisiológica e fatores
complementares, como: temperaturas extremas, vibração, uso de luvas, compressões
mecânicas, emprego de movimentos bruscos, precisão no posicionamento dos objetos e a
natureza da pega dos objetos a serem manuseados [19].
Os autores estabelecem que para se obter o Índice de Exposição (IE) do instrumento OCRA,
divide-se a quantidade de Ações Técnicas Observadas (ATO) pela quantidade de Ações
Técnicas Recomendadas (ATR) e o resultado é comparado com a referência de classificação
de risco para determinação do nível de ação a ser tomada [19]. Para quantificar as ATO e ATR
é preciso aplicar os critérios e procedimentos para a determinação das variáveis para o
cálculo. Para obter o ATR, deve-se calcular a constante de frequência de ação técnica, o
multiplicador para força (MF), multiplicador para postura (MP), multiplicador para
estereotipia (repetitividade) (ME), multiplicador para a presença de fatores complementares
(MC), multiplicador para o fator de períodos de recuperação (MR) e o multiplicador para
duração total do trabalho repetitivo no turno (MJ) [19]. Para cada variável definida pelo
instrumento é estabelecido um valor recomendado, a partir do qual as condições de trabalho
poderão estar influenciando no surgimento das lesões. Por exemplo, no caso dos movimentos
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das mãos e cotovelos o valor máximo recomendado é de 30 ações por minuto [23]. Outras
variáveis a serem consideradas são a força empregada pelos membros superiores, as posturas
incorretas na realização da atividade, as pausas e o tempo de exposição no ciclo [19]. De
acordo com o descrito, são apresentadas as fórmulas para o cálculo do índice de exposição
OCRA:
IE (Índice de Exposição) = ATO / ATR
ATO (Ações Técnicas Observadas) = Frequência x Duração da tarefa
Em que a Frequência vem na unidade de ações/minuto e a Duração da tarefa é medida em
minutos.
ATR (Ações Técnicas Recomendadas) = 30 x MF x MP x ME x MC x MR x MJ
Tal como definido anteriormente o valor da constante de frequência da ação técnica é
considerado 30. Sendo que, MF é o Fator força, MP é o Fator postura no trabalho, ME é o
Fator Estereotipia/Repetitividade, MC são os Fatores de risco complementares, MR é o Fator
de períodos de recuperação e MJ é o Fator de duração da tarefa (duração total do trabalho
repetitivo no turno). A Tabela 1 classifica os níveis de risco em função do índice de exposição
OCRA obtido.
Tabela 1- Classificação dos resultados do índice OCRA
Valores IE –
Área
Nível de Risco
Ações
OCRA
Verde
Até 2,2
Aceitável
Nenhuma
Verificar a situação
Risco muito
Amarela
Entre 2,3 e 3,5
e implementar
baixo
melhorias
Redesenhar o posto
Vermelha
Maior que 3,5
Risco presente
de trabalho e avaliar
a saúde do pessoal
Fonte: adaptado de [18]

3.3 Coleta de dados
A aplicação da metodologia da AET no estudo de caso caracteriza o posto de trabalho do
armador durante o serviço de armação de lajes, vigas e pilares. No estudo realizado foi
utilizado como materiais de coleta de dados uma câmera de vídeo, uma máquina fotográfica
e questionários, permitindo um registro audiovisual, fotográfico e a realização de entrevistas
aos trabalhadores, e aos responsáveis. Durante o estudo de campo foi possível acompanhar os
trabalhos no local, de modo a estudar as reais condições de trabalho, saúde e segurança dos
trabalhadores. A partir das filmagens, obteve-se os principais dados utilizados para avalição
do posto de trabalho pelo instrumento OCRA. As filmagens possibilitam nova observação das
atividades sempre que necessário e sem precisar retornar ao local. Os dados obtidos pelas
filmagens foram: o tempo de ciclo, número de ações realizadas no ciclo por cada membro
superior, movimentos dos ombros, cotovelos e punhos, posição de elevação de carga e tempo
de observação para execução da tarefa.
Iniciou-se a pesquisa de campo por meio do contato da empresa solicitando a permissão para
a coleta de dados, entrevistas com os trabalhadores e responsáveis pela produção. Escolheuse uma empresa que se encontra no ramo da construção civil há 30 anos e possui certificação
no sistema PBQP-H nível A (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade para o Habitat).
Os trabalhadores que realizaram a armação das lajes, vigas e pilares pertenciam a uma
empresa terceirizada; já os ajudantes pertenciam à própria construtora. Todos os
funcionários encontravam-se devidamente registrados e recebiam um salário mensal, sendo
que as tarefas eram distribuídas verbalmente e por etapas conforme a necessidade da obra. A
primeira entrevista foi realizada com o responsável pela obra, em que foi possível obter os
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dados a respeito da organização da empresa, jornada de trabalho dos funcionários, rotinas de
trabalho e informações necessárias para sua caracterização.
Após a integração do pesquisador com a empresa, este foi apresentado aos funcionários, de
modo a esclarecer os seus objetivos e métodos. Assim uma nova entrevista foi realizada com
os funcionários responsáveis pelo serviço de armação, obtendo dados sobre a organização do
trabalho no canteiro de obras e informações pessoais tais como: idade, tempo de serviço e
experiência na atividade. Durante a entrevista foi evidenciada a forma como a tarefa era
repassada aos funcionários e como estes a executavam. Após compreender as atividades,
estas foram observadas “in loco”, filmadas e fotografadas para posterior análise em
laboratório. Ao concluir a coleta em campo e com posse das filmagens, aplicou-se o
instrumento OCRA para identificação dos principais riscos que os trabalhadores estão
submetidos.

4. Resultados e discussão
Para a caracterização dos armadores e ajudantes aplicou-se um questionário semiestruturado
com o intuito de compreender as situações de trabalho, tanto de ordem ambiental, técnica e
organizacional. Os funcionários não apresentam uma demanda significativa de afastamento
e/ou absenteísmo, e todos possuem um rendimento satisfatório de acordo com seu
supervisor. O canteiro de obras atende às normas pertinentes, estando dimensionado,
organizado e adequado à demanda da obra. Durante a visita, foram entrevistados três
ajudantes, responsáveis pela montagem da armação de vigas e laje, e dois armadores,
responsáveis pela montagem da armação dos pilares. As características de cada trabalhador e
ajudante são apresentadas na Tabela 2.
Características do
Trabalhador
Idade
Escolaridade
Curso
Profissionalizante
Experiencia
profissional
Tempo na Empresa
Lateralidade
Dificuldades para
executar a tarefa

Tabela 2 – Características dos trabalhadores (ajudantes e armadores)
Trabalhador A
Trabalhador B
Trabalhador C
Trabalhador D
(Ajudante)
(Ajudante)
(Ajudante)
(Armador)
39 anos
37 anos
48 anos
49 anos
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
completo
completo
incompleto
completo
Nenhum curso
15 anos na
construção

Nenhum curso
10 anos na
construção
civil

Nenhum curso
10 anos na
construção civil

5 anos
3 anos
5 anos
Destro
Destro
Destro
Os trabalhadores disseram não ter dificuldades para
executar as tarefas, porém disseram ser um serviço
pesado, que exige muito esforço físico.

Nenhum curso

Trabalhador E
(Armador)
60 anos
Fundamental
incompleto
Nenhum curso

10 anos na
30 anos na
construção civil, construção civil,
10 anos como
20 anos como
armador
armador
2 anos
2 anos
Destro
Destro
Os trabalhadores disseram não ter
dificuldades para executar as
atividades.

Fonte: Autores

4.1 Montagem da armadura dos pilares
Uma das tarefas analisadas foi a montagem da armadura do pilar do pavimento térreo, em
que foi realizado o corte e montagem das armaduras com barras de aço com diâmetros de 16
mm, amarradas com arame recozido nº 18, esta tarefa foi realizada pelos armadores D e E.
Observou-se por meio das filmagens e fotos que os trabalhadores possuíam, habilidades para
execução da tarefa e que os próprios realizavam a inspeção de qualidade do serviço. Para
determinar como a tarefa era executada, os trabalhadores foram observados ao longo de sua
jornada de trabalho por sete dias, nos quais se verificou o modo operatório. Diante do
observado, foi possível compreender a tarefa e sua sequência de operações conforme
apresentada na Tabela 3. O tempo médio de ciclo para confecção de uma armadura foi
determinado por meio das filmagens, realizando-se uma média de todos os dias observados
em relação aos trabalhadores D e E. É importante ressaltar que essa atividade ocorreu 6,5
vezes durante a jornada diária de trabalho. Na Tabela 4 são apresentados os valores para o
cálculo da ATO enquanto que o na Tabela 5 os valores para o cálculo da ATR. Na Tabela 6 são
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apresentados o Índice de Exposição para a montagem da armação dos pilares, no que diz
respeito ao amarre das barras de aço.
Tabela 3 – Sequência das operações da atividade realizada pelos armadores (armação dos pilares)
Sequência de
Tempo de
operações da
execução
Observações
atividade
atividade
1º Transporte das
Os trabalhadores transportam as barras entre 2 a 3 para cada armação
barras (estoque para
27s
dividindo o peso entre eles (aproximadamente 28 kg por trabalhador em
bancada de corte)
média). Este ciclo se repete uma vez para cada armação.
Os trabalhadores ao realizarem o corte das barras utilizam os EPI´s adequados,
2º Corte das barras de
porém não utilizam protetor auricular. As barras são cortadas
50s
aço
simultaneamente para agilizar o serviço, o ciclo para esta operação acontece
duas vezes para confecção de uma armadura.
Os trabalhadores dobram os “S” e fixam no pilar, para cada armadura do pilar
3º Dobra dos “S”
576s
confeccionada, utilizando barras de 6,3mm. O tempo médio de cada ação é de
(espaçadores)
36 segundos e ocorre 16 vezes.
4º Montagem da
Após o corte das barras, estas são colocadas na bancada para montagem. As
armadura
barras são transportadas da bancada de corte para bancada de montagem
44s
(Posicionamento das
pelos dois armadores para dividir o peso entre eles.
barras cortadas)
5º Montagem da
Os trabalhadores têm as barras marcadas com espaçamentos de 20cm e 15cm,
armadura (marcação
57s
para facilitar o seu trabalho. Essas barras funcionam como gabaritos e
das barras)
aceleram o seu trabalho.
6º Montagem da
Os estribos já haviam sido dobrados anteriormente à coleta de dados. E são
armadura (posição
133s
posicionados de acordo com as marcações, formando a armadura.
dos estribos)
7º Montagem da
O amarre das barras aos estribos segundo os armadores é o movimento que
armadura (amarre
1152s
mais causa dores em função da repetitividade. Para esta armadura há 96
barras/estribos)
amarres e cada amarre ocorre em 12 segundos.
8º Montagem da
Os armadores posicionam os “S” no centro de cada estribo, com intuito de
armadura (Posição
112s
garantir que durante a concretagem o espaçamento seja respeitado.
dos “S”)
Os armadores transportam a armadura do pilar até o estoque e esta é colocada
9º Transporte
86s
em cima das demais, é necessário um pouco de força para encaixar uma
(estoque)
armadura em cima da outra.
Fonte: Autores
Tabela 4 – Cálculo da ATO para a montagem da armadura dos pilares – Amarre das barras e estribos
Ações por
Duração do ciclo
Frequência
Duração da
ATO (Ações Técnicas
ciclo
(min)
(ações/min)
Tarefa (min)
Observadas)
Braço Direito
384
19,2
20
115,2
2304
Braço Esquerdo
384
19,2
20
115,2
2304
Fonte: Autores
Parte do corpo

Tabela 5 – Cálculo da ATR para a montagem da armadura dos pilares – Amarre das barras e estribos
Membros

Braço
direito
Braço
Esquerdo

Frequência

Força
(MF)

Postura
(MP)

Estereotipia
(ME)

Fatores
Complementares
(MC)

Tempo
sem
pausa
(MC)

Duração
da tarefa
repetitiva
(MR)

Duração
da
Atividade
(MJ)

ATR

30

0,45

0,07

0,85

0,85

0,9

2

115,2

142

30

0,45

0,33

0,85

0,85

0,9

2

115,2

667

Fonte: Autores
Tabela 6 – Cálculo do IE do OCRA para a montagem da armadura dos pilares – Amarre das barras e estribos
IE (braço
IE (braço
IE
Braço Direito
Braço Esquerdo
direito)
esquerdo)
ATO
2304
2304
16,23
3,45
ATR
142
667
Fonte: Autores

Este resultado possibilitou observar que, para o membro superior direito, esta atividade
apresenta IE superior a 3,5, podendo causar danos à saúde do trabalhador e o aparecimento
de lesões neste membro. O IE para o membro superior esquerdo apresentou um risco muito
baixo, justificado pelas solicitações e pelos fatores considerados para este membro.
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4.2 Montagem da armadura das vigas
A seguinte tarefa analisada constitui a montagem da armadura das vigas do pavimento térreo,
onde as vigas foram montadas “in loco” devido à dificuldade de transporte em função do seu
peso e tamanho. As barras de aço manuseadas para montagem das vigas apresentavam
diâmetros de 12,5mm, 16mm e 20mm, os estribos tem diâmetros de 6,3mm e 8mm. As barras
e estribos são amarrados com arame recozido nº 18 e esta tarefa foi realizada pelos
trabalhadores A, B e C. Tal como a tarefa anterior os trabalhadores A, B e C possuíam
habilidades para execução da tarefa e eles mesmos realizavam a inspeção da qualidade do
serviço. A montagem das vigas exigiu maior esforço físico dos trabalhadores, necessitando que
ficassem muitas vezes agachados ou com flexões do tronco. Os trabalhadores foram
observados ao longo de sua jornada de trabalho por três dias, nos quais se verificou o seu
modo operatório, definido na Tabela 7. O tempo médio de ciclo para confecção de uma
armadura foi determinado por meio das filmagens, realizando-se uma média de todos os dias
observados em relação aos dois trabalhadores. Essa tarefa ocorreu 4 vezes durante a jornada
diária de trabalho. Na Tabela 8 são apresentados os valores para o cálculo da ATO e na Tabela
9 os valores para o cálculo da ATR. Na Tabela 10 são apresentados o Índice de Exposição para
a montagem da armação das vigas, no que diz respeito ao amarre das barras de aço.
Tabela 7 – Sequência das operações da atividade realizada pelos ajudantes (armação das vigas)
Sequência de
Tempo de
operações da
execução
Observações
atividade
atividade
Os trabalhadores transportam as barras e os estribos no ombro, do estoque
1º Transporte das
127,8s
para o local de montagem, o peso estimado para as barras transportadas é de
barras e estribos
35kg por trabalhador.
As barras são organizadas conforme o projeto. Os trabalhadores têm
2º Posicionamento
810s
experiência para executar esse tipo de tarefa e tem modo operatório peculiar
das barras
uma vez que realizam várias adaptações para executar o serviço.
Os estribos são posicionados ao longo da viga, conforme a marcação das
3º Posicionamento
1105s
barras. Os trabalhadores executam essa subtarefa de forma fácil e rápida. Não
dos estribos
apresentam nenhum tipo de dificuldade.
O amarre acontece em 4 pontos. Os trabalhadores alegam que esta subtarefa
4º Amarre (Barras e
2975s
é a mais cansativa e a que exige maior esforço, uma vez que são em média
estribos)
350 amarres por viga e são produzidas aproximadamente 4 vigas por dia.
5º Posicionamento da
A viga é posicionada na fôrma e no arranque do pilar. Os trabalhadores dizem
220s
viga na fôrma
que não tem dificuldades para realizar a subtarefa.
Fonte: Autores
Tabela 8 – Cálculo da ATO para a montagem da armadura das vigas – Amarre de barras e estribos
Ações por
Duração do ciclo
Frequência
Duração da
ATO (Ações Técnicas
Parte do corpo
ciclo
(min)
(ações/min)
Tarefa (min)
Observadas)
Braço Direito
1750
49,58
35,30
198,33
7000
Braço Esquerdo
1750
49,58
35,30
198,33
7000
Fonte: Autores
Tabela 9 – Cálculo da ATR para a montagem da armadura das vigas – Amarre de barras e estribos
Membros

Braço
direito
Braço
Esquerdo

Frequência

Força
(MF)

Postura
(MP)

Estereotipia
(ME)

Fatores
Complementares
(MC)

Tempo
sem
pausa
(MC)

Duração
da tarefa
repetitiva
(MR)

Duração
da
Atividade
(MJ)

ATR

30

0,45

0,07

0,85

0,85

0,9

1,5

198,3

183

30

0,45

0,33

0,85

0,85

0,9

1,5

198,3

862

Fonte: Autores
Tabela 10 – Cálculo do IE do OCRA para a montagem da armadura das vigas – Amarre das barras e estribos
Braço
IE (braço
IE (braço
IE
Braço Esquerdo
Direito
direito)
esquerdo)
ATO
7000
7000
38,25
8,12
ATR
183
862
Fonte: Autores
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É possível observar que os membros superiores direito e esquerdo apresentam IE superior a
3,5, com destaque para o membro direito, demandando atenção uma vez que podem causar
danos à saúde do trabalhador e o aparecimento de lesões nestes membros. Esses valores são
justificados devido ao modo operatório do armador e ao número de repetições dessa etapa.
Cabe ressaltar que a confecção de vigas não é uma tarefa rotineira no canteiro de obras.
4.3 Montagem da armadura das lajes
A tarefa analisada constituiu na montagem “in loco” da armadura das lajes, sendo armadura
positiva e negativa do pavimento térreo, esta tarefa foi realizada pelos trabalhadores A, B e
C. As barras de aço utilizadas apresentavam diâmetros de 8mm, 10mm e 12,5mm e foram
amarradas com arame recozido nº 18. Para garantir os espaçamentos mínimos foram
utilizados espaçadores plásticos. Tal como nas tarefas anteriores, os trabalhadores A, B e C
possuíam habilidades para execução da tarefa e eles mesmos realizavam a inspeção da
qualidade do serviço. Ficou claro que a montagem da armação da laje exigiu um esforço físico
maior, em função dos trabalhadores realizarem as atividades agachados, ajoelhados e com o
tronco curvado. O número de repetições do amarre também foi maior devido à quantidade de
malhas. Para determinar como a tarefa foi executada, os trabalhadores foram observados ao
longo de sua jornada de trabalho por três dias nos quais se verificou o seu modo (Tabela 11).
É importante ressaltar que essa tarefa não ocorreu com a mesma frequência que a produção
de armaduras para pilares. Na Tabela 12 são apresentados os valores para o cálculo da ATO e
o na Tabela 13 os valores para o cálculo da ATR. Na Tabela 14 são apresentados o IE para a
montagem da armação das lajes, no que diz respeito ao amarre das barras de aço.
Tabela 11 – Sequência das operações da atividade realizada pelos ajudantes (armação das lajes)
Sequência de
Tempo de
operações da
execução
Observações
atividade
atividade
As barras são cortadas no chão, segundo os trabalhadores é mais fácil. Os
trabalhadores alegam que a bancada da serra policorte não dá condições para
1º Corte das barras
1344s
que o corte seja realizado nela. Assim as barras são cortadas no chão e mais
barras podem ser cortadas por vez.
O transporte das barras é realizado pelos 2 armadores do estoque
2º Transporte das
intermediário para o local de montagem. As barras e os estribos são
894s
barras
transportados no ombro, o peso estimado para as barras transportadas é de
35kg por trabalhador.
3º Marcação em giz
O armador utiliza um giz para marcar nas fôrmas a posição das barras da laje.
nas fôrmas para
55s
Os trabalhadores alegam que a marcação facilita o posicionamento das barras
posicionar as barras
e agiliza o serviço.
Os armadores posicionam primeiro a armação positiva e depois a negativa,
4º Posicionamento
conforme a marcação e confere com o projeto. Durante o posicionamento das
252s
das barras
barras, os ajudantes da empresa colocam espaçadores plásticos para garantir o
cobrimento da laje.
As barras são amarradas em todos os pontos para garantir que durante a
concretagem não ocorram falhas. Os armadores alegam que esta etapa é a
5º Amarre das barras
770s
pior em função das posturas de trabalho e ao maior número de repetições dos
amarres. Segundo eles a armação da laje requer maior esforço físico.
Fonte: Autores
Tabela 12 – Cálculo da ATO para a montagem da armadura das lajes – Amarre de barras
Ações por
Duração do ciclo
Frequência
Duração da
ATO (Ações Técnicas
Parte do corpo
ciclo
(min)
(ações/min)
Tarefa (min)
Observadas)
Braço Direito
550
12,8
42,97
89,6
3850
Braço Esquerdo
550
12,8
42,97
89,6
3850
Fonte: Autores
Tabela 13– Cálculo da ATR para a montagem da armadura das lajes – Amarre de barras
Membros

Braço
direito
Braço
Esquerdo

Frequência

Força
(MF)

Postura
(MP)

Estereotipia
(ME)

Fatores
Complementares
(MC)

Tempo
sem
pausa
(MC)

Duração
da tarefa
repetitiva
(MR)

Duração
da
Atividade
(MJ)

ATR

30

0,45

0,07

0,85

0,85

0,9

2

89,6

110

30

0,45

0,33

0,85

0,85

0,9

2

89,6

519
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Fonte: Autores
Tabela 14 – Cálculo do IE do OCRA para a montagem da armadura das lajes – Amarre das barras
IE (braço
IE (braço
IE
Braço Direito
Braço Esquerdo
direito)
esquerdo)
ATO
3850
3850
35
7,42
ATR
110
519
Fonte: Autores

O amarre das barras foi a operação que mais se repetiu durante a confecção da armadura da
laje e que ocasionou maior desgaste ao trabalhador devido às posições de trabalho para
cumprimento da tarefa. Ao longo da jornada de trabalho foram produzidas,
aproximadamente, sete malhas para laje, com número de amarres para cada uma em torno
de 110, o que justifica o IE maior que 3,5 para os membros superiores direito e esquerdo, com
destaque para o membro direito.

5. Conclusões
Nos diversos serviços realizados no canteiro de obras a amarração da armadura de lajes, vigas
e pilares destaca-se como um desafio ergonômico pela postura exigida para a realização do
serviço. A análise dos resultados obtidos durante amarração dos pilares e vigas revela que a
operação de amarre exige que o trabalhador repita a ação várias vezes dentro do ciclo e ao
longo da jornada de trabalho, essa é a operação que mais ocasiona dores. Para a amarração
das lajes os valores demonstram que o trabalhador está sujeito ao aparecimento de lesões
nestes membros e também ao surgimento de doenças que podem causar incapacidades
temporárias ou permanentes de trabalho. Das três tarefas analisadas as que obtiveram
resultados mais críticos foram a execução da armadura das vigas e lajes, destacando em
ambos os resultados o braço direito como membro mais preocupante, com valores de IE
superiores a 30, que se justifica pelos trabalhadores serem destros e mesmo assim o membro
esquerdo apresenta valores preocupantes, o que torna obrigatório redesenhar o posto de
trabalho e avaliar a saúde dos trabalhadores que executam esses serviços. Ressaltando que
uma mudança no modo operatório do armador pode alterar os resultados encontrados. É
urgente a necessidade de uma intervenção ergonômica nesta etapa de armação de lajes,
vigas e pilares, porém a mesma só terá resultado favorável se houver uma real
conscientização dos trabalhadores e dos responsáveis dentro do canteiro de obras.
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Abstract
Fungi are associated with a wide range of adverse health eﬀects, including the risk of asthma onset or exacerbation. Several
studies disclosed associations between the exposure to indoor damp and/or mould and the risk of asthma. Hence, the study
of the indoor fungal biome is of particular importance, particularly for susceptible individuals such as asthmatic patients. In
this study, the fungal communities from houses of asthmatic patients and controls (non-asthmatics) were characterized in
dust samples collected from the participants’ vacuum cleaner bags. The number of Colony Forming Units of fungi per gram
(CFU/g) ranged from 833 to 5300 CFU/g for asthmatic patients and from 933 to 2767 CFU/g for controls. No signiﬁcant
diﬀerences (Mann Whitney U test, p>0.05) were found between the CFUs in the house dust samples from the two groups.
Aspergillus niger, Penicillium sp., Alternaria alternata, Mucor sp. and yeasts were the most common fungi, being detected in
both groups of samples.
Resumo
Os fungos estão associados a uma ampla gama de efeitos adversos para a saúde, incluindo o risco de início da asma ou
exacerbação. Vários estudos revelaram associações entre a exposição à humidade interna e/ou mofo e ao risco de asma.
Assim, o estudo do bioma fúngico interior é de especial importância, particularmente para indivíduos susceptíveis, como
pacientes asmáticos. Neste estudo, as comunidades de fungos de casas de pacientes asmáticos e controlos (não-asmáticos)
foram caracterizadas em amostras de pó recolhidas a partir dos sacos de aspirador dos participantes. O número de unidades
formadoras de colónias de fungos por grama (CFU/g) variou de 833 a 5300 CFU/g para pacientes asmáticos e de 933 a 2767
CFU/g para os controlos. Não foram encontradas diferenças signiﬁcativas (Mann Whitney U test, p> 0,05) entre as UFC nas
amostras de pó doméstico dos dois grupos. Aspergillus niger, Penicillium sp., Alternaria alternata, Mucor sp. e as leveduras
foram os fungos mais comuns, sendo detectados em ambos os grupos de amostras.
Keywords
Indoor environmental quality; Fungi; House dust; Asthma
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Characterization of fungal communities’ in house
dust samples from asthmatic patients
1. Introduction
Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that causes recurrent episodes of
wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing [1]. This disease affects around 334
million people worldwide, particularly children and elderly [2]. In Portugal, there are about 1
million of asthmatics, with different degrees of severity [3]. The economic burden of asthma
is high, in the European Union alone, the healthcare costs reached 20 billion euros in 2011
whilst the costs associated with loss of production due this condition reached 15 billion euros
[4].
The respiratory system, and in particular the distal airways, filters about 8000 to 9000 liters
of air per day and constitutes an interface between the organism and particles, allergens and
microbes found in the air [5]. Some of these air components are recognized as triggers for
asthma. The environmental exposure to fungi, for example, is associated with the onset of
allergic asthma or the increase in asthma severity [6]. This occurs trough spore and hyphae
inhalation, fungal colonization of the lungs or through fungal infection outside respiratory
tract and consequent sensitization [7,8,9]. Generally, the adverse effects on human health
will depend on the total concentration of fungi and the specific fungal genera composition of
the indoor environment [10]. Penicillium sp., Aspergillus sp. and Alternaria sp. are strongly
associated with asthma development and severity and constitute the main fungal genera
found indoors [11,12,13,14]. Because people spend people 80% of their time indoors and 2/3
of that time is spend at home [15] the study of indoor microbiome, is of particular
importance. Of the several approaches available to study indoor contamination, the use of
house dust as an integrative and long term exposure matrix has been recommended to be
used in epidemiological studies [16] and house dust was already validated as a suitable
matrix to evaluate indoor fungal communities [17]. However, studies on the characterization
of the indoor dust microbiome from urban environments and its influence on the occurrence
and development of asthma are limited [18]. Thereby, our study aims to quantify and identify
the fungal community in dust samples collected inside the houses of asthmatics patients and
controls.
2. Materials and methods
2.1. Recruitment and sampling
Asthmatic patients were recruited by convenience at Centro Hospitalar Cova da Beira, by a
medical doctor during their routine consultation and those willing to participate signed an
informed consent. Controls were recruited from a pool of volunteers at Centro Hospitalar
Cova da Beira and at the Faculty of Health Sciences, University of Beira Interior. The study
protocol was approved by the ethic committee of the Faculty of Health Sciences, University
of Beira Interior (CE-FCS-2012-034). Recruited participants were asked to provide the bags
used in their own domestic vacuum cleaners.
2.2. Samples’ treatment
At the laboratory in the faculty of Health Sciences, University of Beira Interior, the vacuum
cleaner bags were opened, the dust retrieved and the samples sieved twice through stainless
steel sieves of decreasing mesh (5 mm and 500 μm) to remove fibrous material and large
pieces of debris in order to obtain a suitable degree of homogeneity. Samples were then
stored in polyethylene sterile tubes and transported to the INSA laboratory where they were
analyzed.
2.3. Fungal characterization
For the fungal identification, the samples were treated by three different culture methods
(direct plating, suspension and dilution) following the protocol proposed by Verhoeff and
collaborators [19]. Fungal quantification was performed by naked eye and the identification
was performed based on the phenotypic characteristics of each fungus, identified through an
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optical microscope. For direct plating an aliquot representative of sieved dust about (ca 30
mg) was plated directly onto Malt Extract Agar with 1% cloramphenicol (MEA) plates using a
sterile plastic spreader; for the suspension method, 100 mg of sieved dust was mixed with 5
ml of liquid Sabouraud medium. The solution was shaken for 10 minutes. Subsequently, 100 µl
of the prepared suspension was plated onto MEA plates with a sterile plastic spreader; for the
dilution method 1 ml of the previous suspension was diluted in 9 ml of liquid Sabouraud and
shaken for 10 minutes. Afterwards, 100 µl of the diluted suspension was plated onto MEA
plates through a sterile plastic spreader.
As a measure of quality assurance, duplicates were performed for each method/sample. All
samples were incubated at 25±3°C for 72±3 hours.
Quantification was performed by naked eye count. Fungal identification was performed either
on the original sampling media (MEA) plates or after sub culturing procedures, whenever
colony isolation and growth observation was required. Subculture was performed on MEA
plates and incubated, at 25±3°C, for periods ranging from 3 days to 3 weeks.
Fungal samples were mounted on lactophenol blue and visualized under optical microscope
and identification of fungal colonies was based upon phenotypic characteristics and followed
standard mycological procedures according to their micro and macro-morphological
characteristics [20].
2.4. Statistical analysis
The software IBM SPSS Statistics 20 was used to compare the number of Colony Forming Units
(CFU) from asthmatic patients’ house dust samples and controls (Mann-Whitney U test). The
significance level was set at 0.05.
3. Results and discussion
3.1. Fungal abundance
Fungi were detected in all samples analyzed with the number of colony forming units per
gram of dust (CFUs/g) varying between 833 and 5300 CFUs/g (Table 1). Overall, our range of
CFUs values are lower or near to the lowest level of concentration than the ones previously
reported by other works that characterized fungal communities in house dust samples. Beguin
& Nolard (1996), for example, found concentrations of fungi ranging between 5x10 3 to 66x106
CFUs/g in dust samples from carpeted floor environments covering living-rooms, bedrooms,
offices and school classrooms [21]. In a study conducted by Chao et al. (2002), on dust borne
fungi in office buildings, the mean of CFUs/g was 355 756 [22]. The mean on this study was
approximately 2 012 CFUs/g. High counts of CFUs (1x103 to 38x105 CFUs/g) were also obtained
in a recent study that evaluated the concentration of moulds and allergens on dust from
children’s bedrooms [23].
No significant differences were registered between the number of CFUs/g in the house dust
samples of asthmatic individuals and controls (Mann Whitney U test, p>0.05), despite the
variation of the concentrations of CFUs/g on these two groups. In the asthmatic patients’
house dust, the CFUs/g ranged from 833 to 5300. In controls, the number of CFUs per gram
varied between 933 and 2767 (see Table 1). Such results are in accordance with a previous
study on indoor fungi levels on house dust from homes of children with and without allergy
history [24], in which no significant differences were found between the concentrations of
fungi on both groups of houses and also in accordance with another study that concluded that
culturable fungi in house dust cannot be considered as predictive of asthma nor allergic
disease in children [25].
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Table 1 - Colony Forming Units per gram of dust (CFU/g) in each dust sample based on direct plating results and
respective fungal colony identification. Bold letters denote those species or genera that were more abundant.
Sample
code
A1

CFU/g
1517

A2

833

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
C1
C2
C3

1458
1583
1300
overgrow
3600
2467
5300
1500
1583
1950
933

C4
C5
C6
C7

1417
1967
overgrow
2767

Colonies identification
Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Paecilomyces variotii, Penicillium sp.,
Chrysonilia, Sitophila, Mucor sp., Yeasts
Scytalidium sp., Bipolaris sp., Alternaria alternata, Aspergillus niger, Trichophyton
rubrum, Fusarium oxysporum, Sepedonium sp., Mucor sp., Yeasts
Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Yeasts
Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium solani, Yeasts
Mucor sp., Aspergillus niger, Alternaria alternata, Penicillium sp., Yeasts
Penicillium sp., Mucor sp., Aspergillus niger, Yeasts
Aspergillus niger, Aspergillus candidus, Penicillium sp.
Alternaria alternata, Geotrichum sp., Aspergillus niger, Trichophyton sp., Penicillium sp.
Aspergillus niger, Penicillium sp., Alternaria alternata, Exophiala sp., Trichophyton sp.
Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Eurotium sp.
Aspergillus niger, Penicillium sp., Trichophyton violaceum, Crysosporium sp., Yeasts
Aspergillus niger, Penicillium sp., Yeasts
Aspergillus fumigatus, Fusarium solani, Aspergillus niger, Alternaria alternata,
Trichophyton sp., Penicillium sp., Mucor sp., Yeasts
Aspergillus niger, Penicillium sp., Exophiala sp., Mucor sp., Alternaria alternata, Yeasts
Chrysonilia sitophyla
Aspergillus niger, Mucor sp., Alternaria alternata, Penicillium sp., Yeasts
Aspergillus niger, Mucor sp., Penicillium sp., Exophiala sp., Epidermophyton sp., Rizophus
sp., Yeasts

*Bold: fungal taxa with higher counts in each sample

3.2. Fungal diversity
The most common fungi found was Aspergillus niger (detected in 89% of the houses), followed
by Penicillium sp. (82% of the houses), Alternaria alternata and Mucor sp. (47% of the houses
each). Furthermore, yeasts were detected in all samples analyzed (see Table 1 and Figure 1).
The fungal taxa with higher counts were Aspergillus niger, Peacilomyces, Penicillium sp.,
Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Trichophyton sp., Chrysonilia sitophyla and
Mucor sp. (see table 1).
Aspergillus sp. and Penicillium sp. are considered to be the main fungi genera in indoor
environment and their sources are mainly associated with outdoors [26,27].
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Figure 1 - Common genera found on house dust samples in both groups of houses: A) Aspergillus niger; B) Penicillium
sp.; C) Mucor sp. and D) Alternaria alternata.

3.3. Comparison with other studies
Our results are in accordance with previously published ones where yeasts and Penicillium,
Cladosporium, Aspergillus, Fusarium, Epicoccum, Trichoderma, Aerobasidium, Mucor,
Paecilomyces, Chrysosporium were also detected in house dust samples [17, 22, 23, 28, 29,
30].
Some studies identified the sensitivity to fungal allergens as a cause of allergic asthma [21,
31], especially on children. In fact, in those surveys it was possible to establish an association
with the risk of asthma in children and the presence of the following fungal genera in house
dust samples: Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Penicillium, Ulocladium, Malassezia,
Rhodotorula, Aspergillus, Curvularia, Fusarium, Pleospora and Stachybotrys. The risk was
greater with higher concentrations of fungi in dust [6]. Such results however, are in
disagreement with other studies, namely Sharpe et al. (2015) that suggested that the allergic
risk doesn’t increase with the increasing exposure to multiple biologic agents and that
exposure to multiple allergens in house dust may also be associated to a reduced risk of
asthma on adults [32]. Behbod et al. (2013) revealed that fungal dust exposure to Alternaria
sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. and others improved the risk of wheeze in 2-3 months
infants. However, yeasts in indoor dust seemed to have a protective effect [33].
Several authors studied the role of Penicillium exposure on asthma. Kanchongkittiphon et al.
(2015) disclosed that fungal exposure to the genus Penicillium contributes to asthma
recrudescence on children [34] and Pongracic et al. (2010) also associated Penicillium sp. to
asthma morbidity in inner-city children [35]. Additionally, Reponen et al. (2012) reported that
the combination of some Penicillium and Aspergillus species could be a predictive for risk of
asthma in children by the age 7 [36]. The authors concluded that children living in houses
with increased levels of these two fungi have twice or more probability of asthma onset than
children who live in dwellings with lower mould levels detected on dust. Further evidences on
the associations between asthma symptoms and fungi exposure were provided by Snelgrove et
al. (2014) that proved that Alternaria alternata was responsible for severe asthma
exacerbations, through interaction of Alternaria-specific serine protease on mice’s organism
[37]. A recent meta-analysis and systematic review performed by Sharpe et al. (2015) also
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showed that the exposure to Aspergillus sp., Penicillium sp. and Cladosporium sp. represents
a health risk for susceptible populations and these fungi can increase the exacerbation of
asthma symptoms on children and on adults, as well as Alternaria species [38].
Despite such evidences further work is necessary in order to fully understand the role of fungi
exposure on asthma. We intend to address these issues in our follow up study in which the
asthma exacerbations and its association with the indoor fungal biome will be studied.
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Abstract
In a society where Energy and Water walk side by side in practically all sectors of activity, it becomes necessary to analyze
them from a productive, economic and sustainable point of view. From the extraction of mines and wells, to its treatment
and transportation, and to the cooling systems of energy production, and despite being independently developed, managed
and regulated, it is known that water needs energy and energy needs water. All these concerns, decision-making and the
relationship between water and energy by itself create an opportunity to improve management in both sectors. There is an
urgent need to consider all the assumptions and alternatives to improve the system and reduce energy consumption, which
includes technological modiﬁcations and optimized resources management, leading to a more sustainable future. The
increasing demand for energy and its exponential trend will have repercussions at all levels and will consequently increase
the strain on freshwater resources with the most aﬀected agricultural and industrial sectors. By improving the eﬃciency of
water and energy use, there are positive repercussions that allow for substantial savings, especially where there is a lack of
such resources. This article aims to address all these crucial issues related to energy and water in order to increase
knowledge on the subject and to help promote alternatives for managing and developing integrated management systems
and, consequently, for a rational use of both resources and a more sustainable future.
Resumo
Numa sociedade onde a Energia e a Água caminham lado a lado em praticamente todos os setores de atividade, torna-se
necessário analisá-los sob um ponto de vista produtivo, económico e sustentável. Desde a extração de minas e poços, até
ao respetivo tratamento e transporte e ainda aos sistemas de arrefecimento da produção de energia, e apesar de
independentemente desenvolvidos, geridos e regulados, é sabido que a água precisa de energia e a energia de água. Todas
estas preocupações, tomadas de decisão e a própria relação entre a água e a energia, criam uma oportunidade para
melhorar a gestão de ambos os setores. Existe uma necessidade urgente de considerar todas as hipóteses e alternativas
para melhorar o sistema e reduzir o consumo energético, que incluem algumas modiﬁcações tecnológicas e uma gestão
otimizada dos recursos, levando a um futuro mais sustentável. A crescente procura de energia e a sua tendência
exponencial trará repercussões a todos os níveis e consequentemente aumentará a tensão sobre os recursos de água doce,
com os setores agrícola e industrial mais afetados. Ao melhorar a eﬁciência do uso da água e energia, surgem repercussões
muito positivas que permitem uma poupança substancial, especialmente onde existe falta de tais recursos. O presente
artigo pretende abordar todas estas questões cruciais relacionadas com a energia e água, a ﬁm de aumentar o
conhecimento sobre a matéria e ajudar a promover alternativas para gerir e desenvolver sistemas de gestão integrados e,
consequentemente, encaminhar para um uso racional de ambos os recursos e um futuro mais sustentável.
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O Nexus Água-Energia: Revisão de Literatura em
Gestão de Sistemas Integrados, Desafios e
Oportunidades. Caso de Estudo em Contexto
Urbano
1. Introdução e Enquadramento
Apesar de ser considerada um recurso renovável e abundante, a água nem sempre está
disponível para consumo humano em qualidade, quantidade, tempo e lugar necessários, e,
portanto, a sua disponibilidade pode afetar diretamente qualquer sistema energético. O
rápido crescimento humano, a industrialização centralizada e a melhoria do estilo de vida da
sociedade são os principais fatores que contribuem para o aumento da procura da água na
maioria das regiões do planeta. Adicionalmente, a atual e já prolongada crise energética é e
continuará exponencialmente a ser um resultado do crescente uso de fontes primárias e da
necessidade da sua transformação para obter energia, que, sendo cada vez mais crucial para
o funcionamento normal de todas as atividades humanas, tende a desobedecer a renovação
terrestre natural.
Sabe-se que o uso da água é fundamental no setor da energia, na medida em que esta se
torna indispensável no processo de extração, processamento, armazenamento e transporte de
recursos energéticos, tais como o gás natural, urânio, biocombustíveis, etc. Por outro lado, a
energia é necessária no setor da água, sendo envolvida em processos como a captação,
tratamento e abastecimento de água. Estima-se que cerca de 5% a 30% do custo total da
operação de infraestruturas hídricas pertence ao consumo elétrico [1]. Ainda, se por um lado,
cerca de 748 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água potável, 3 mil milhões
não têm sequer acesso a água e 2.5 milhões não têm acesso a sistemas de saneamento, mais
de 1.3 mil milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade e cerca de 2.6 mil milhões usam
combustíveis sólidos (como por exemplo biomassa) para cozinhar [2], [3], [4]. Todas estas
sinergias entre ambos os setores, e de forma a alcançar um futuro desenvolvimento
sustentável, começam a ser exigidos serviços integrados hídricos e energéticos.
Ainda em “Cenários energéticos 2013: composição dos futuros energéticos até 2050” (2013
Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050) [5], o Secretário Geral do CME,
Christoph Frei, revela que “o planeta atravessa um período de incerteza sem precedentes
para o setor da energia”. A procura de energia impulsionada pelo crescimento económico de
países não-OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) continua a
aumentar e a pressão para desenvolver e transformar o sistema energético é tremendo. O
documento, “estima a evolução do setor energético na sua globalidade. Entre as suas
conclusões, o relatório antevê o potencial papel das energias renováveis e dos combustíveis
fósseis no mix de energia primária, os investimentos em infraestruturas necessários para
satisfazer a procura futura da eletricidade e as diferenças regionais no novo panorama
energético” [6].
Outro desafio igualmente importante é o controlo das mudanças climáticas. O aumento de
secas, ondas de calor e escassez de água em algumas regiões do globo terrestre fazem com
que haja uma interrupção na produção de eletricidade com graves consequências económicas.
Por outro lado, se há uma interrupção na produção de energia, surgem limitações na
prestação de serviços relacionados com a água [7].
De uma maneira geral, a Agência Internacional da Energia prevê um aumento na procura de
energia na ordem de um terço para o ano de 2035, com um aumento da procura de
eletricidade em cerca de 70% no mesmo período. Em relação às fontes primárias, é muito
provável que a transição dos combustíveis fósseis para alternativas mais vantajosas e
sustentáveis demore um período de tempo ainda considerável. Estima-se também, que a
procura aumente para todos os tipos de energia: o petróleo em 13%, o carvão em 17%, o gás
natural em 48%, a nuclear em 66% e as renováveis em 77%. A produção de energia global
continuará a ser dominada pela eletricidade térmica principalmente a partir do carvão. A
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quota de energias renováveis, incluindo a hidroelétrica deverá duplicar, representando cerca
de 30% da produção de eletricidade em 2035 [8].
Uma vez que 90% da produção de energia térmica se concentra na água, a estimativa de
aumento de 70% no ano de 2035 na produção de eletricidade traduz-se num aumento de 20%
na exploração das captações de água doce. O consumo da água irá aumentar em 85%, devido
à melhoria da eficiência das centrais termoelétricas com sistemas de arrefecimento mais
avançados, que reduzem as captações, mas aumentam o consumo, para além do aumento da
produção de biocombustíveis [2]. Já a UNESCO, revela que apesar da produção hidroelétrica
não consumir água, precisa de a armazenar em grandes quantidades, de maneira que pode ou
não afetar a disponibilidade do recurso para outros usos [7]. O mesmo documento, revela
ainda que em termos de impacto hídrico, as energias solar e eólica são os tipos de produção
de energia mais sustentáveis. Contudo, na maioria dos casos, o serviço intermitente provido
pela eólica e solar tem de ser compensado por outras fontes de energia que requerem sempre
grandes quantidades de água para manter o equilíbrio de carga. Apesar do aumento de
proporção em relação à produção de energia tradicional, as renováveis estão ainda
subdesenvolvidas [9]. As energias eólica e solar representam apenas 3% da energia global.
Embora se espere que cresçam rapidamente nas próximas décadas, não é muito provável que
representem mais de 10% da produção de eletricidade no ano de 2035 [2].

2. Sistemas Integrados de Água e Energia: Desafios e Oportunidades
De acordo com o que foi dito anteriormente, o aumento da procura de energia e água tem
repercussões negativas e aumentará a tensão maioritariamente nos recursos de água doce,
sendo os setores agrícola e industrial os mais afetados. Sabe-se que o setor agrícola abrange
cerca de 70% das captações de água do planeta e a produção de produtos alimentares e redes
de abastecimento contam com aproximadamente 30% do consumo total de energia [9]. O
setor industrial usa cerca de 37% do uso primário de energia global e utiliza menor quantidade
de água proporcionalmente [10]. O relatório produzido pelo Conselho Mundial de Energia em
2010, Water for Energy, avalia a escala do problema, e revela as fases do processo
necessárias para garantir a sustentabilidade do sistema integrado energia-água e que a água
esteja disponível para toda a procura de energia, incluindo dados sobre os requisitos de água
nas demais tecnologias energéticas e sobre as necessidades regionais de água. O relatório
conclui que provavelmente é possível atender à futura procura de água na produção de
energia, mas que esta precisa de estar incluída na política de tomada de decisões, assim
como no paradigma de cooperação internacional entre governos, entre empresas, e entre
governos e empresas [11].
Um dos maiores desafios em relação à melhoria dos sistemas energético e hídrico passa por
diminuir a intensidade da água no combustível e na produção de energia, que atualmente é
dominado por centrais termoelétricas com cerca de 80% da produção global [7], pelo que a
maximização da eficiência do uso da água nas centrais é um fator essencial e determinante
para alcançar um futuro hídrico sustentável. O uso de recursos hídricos alternativos, como por
exemplo a água do mar ou águas residuais oferece um grande potencial para reduzir a procura
da água doce [9].
Quanto às energias solar e eólica, apesar de competitivas e contrariamente à hidroelétrica e
geotérmica, continuam a ser uma alternativa dispendiosa e exige um suporte político para
promover a sua instalação na maior parte dos países. Para além de representarem uma
alternativa muito viável à energia térmica e à sua exploração abusiva das reservas hídricas, as
energias renováveis apresentam mais benefícios, nomeadamente, o aumento da segurança
energética e da diversidade, a redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e
poluição local, a contribuição para um crescimento sustentável e as soluções mini-rede ou
fora da rede que oferecem sistemas menos dispendiosos do que a extensão da rede
convencional às áreas rurais [8]. As renováveis, como a eólica, fotovoltaica e geotérmica,
apesar de serem marginais a uma escala global, podem contribuir substancialmente para o
abastecimento de energia e para a diminuição de procura de água doce.
Quer seja por motivos económicos, políticos ou sociais, é sabido que em termos tecnológicos,
o setor energético evolui rapidamente. Estão a ser levados a cabo inúmeras soluções para que
a eficiência energética global aumente e contribua para uma exploração sustentável a longo
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prazo. O uso de petróleo e gás não convencionais, o gás liquefeito que vai aumentando a
flexibilidade do abastecimento e grandes quantidades de fontes renováveis estão a ser
integrados no sistema [2]. Contudo, e apesar da exceção das áreas onde a água é mais
escassa, a disponibilidade e os impactos da exploração da água para os demais processos de
produção de energia é muito raramente tida em conta no estudo de formulações energéticas
e políticas, sendo que os dois domínios (água e energia) têm sido historicamente
regulamentados e geridos separadamente [12], o que consequentemente levou à adoção de
práticas insustentáveis que atualmente comprometem a disponibilidade dos recursos hídricos.
Existem, no entanto, e conforme foi dito anteriormente, algumas medidas a serem
consideradas e que permitem a criação de sinergias benéficas para os serviços de água e de
produção de energia, tais como: centrais combinadas de energia e dessalinização, centrais
combinadas de calor e energia, o uso de fontes hídricas alternativas para arrefecimento das
infraestruturas e até a recuperação de energia através de águas residuais [13]. Medidas estas
que podem não ser levadas a cabo em algumas situações, caso a competitividade pelos
recursos tenha maior significado do que os objetivos sustentáveis da ligação entre a água e a
energia. Será necessária uma cooperação entre os responsáveis pelas tomadas de decisão das
redes elétricas e das instituições de abastecimento de água que operam na mesma região
juntamente com o governo nacional para que se proceda a uma gestão melhorada e eficiente
da água e da energia. Tal cooperação pode ainda beneficiar e permitir o uso sustentável da
água para outros tipos de produção energética na região. Do ponto de vista de um
desenvolvimento sustentável, as limitações e a disponibilidade da água para a produção de
energia serão fatores críticos para alcançar os objetivos do SDG (Sustainable Development
Goals) da energia. Mesmo que a produção de eletricidade através do sistema eólico ou
fotovoltaico duplicasse, haveria ainda uma forte necessidade de recorrer a fontes de energia
com recurso à água para conseguir o acesso universal a serviços sustentáveis e viáveis e
apoiar o crescimento económico e industrial global [7].
As alterações climáticas, a poluição e a insegurança energética estão entre os maiores
problemas dos dias de hoje. Para abordar tais problemas, são necessárias grandes mudanças
nas infraestruturas energéticas. Em 2010, e mais precisamente sobre a temática abordada no
desenvolvimento do conceito em contexto urbano no caso de estudo prático do presente
trabalho, Mark Jacobson e Mark Delucchi publicaram dois artigos: “Providing all global energy
with wind, water, and solar power, Part I: Technologies, energy resources, quantities and
areas of infrastructure, and materials” e “Part II: Reliability, system and transmission costs,
and policies” [14], [15]. Na primeira parte, discutem as características do sistema energético
WWS (Wind – Water – Solar), a atual e futura procura, a disponibilidade das fontes energéticas
WWS, número de dispositivos WWS necessários, e requisitos de material e área. Na parte II,
abordam-se a variabilidade, economia e políticas da energia WWS. Estima-se que cerca de
3 800 000 turbinas eólicas de 5 MW, 49 000 centrais solares concentradas de 300 MW,
40 000 centrais de PV solares de 300 MW, 1,7 000 000 000 sistemas de PV em telhados de 3
kW, 5350 centrais geotérmicas de 100 MW, 270 novas centrais hidroelétricas de 1300 MW,
720 000 dispositivos de produção de energia através das ondas de 0.75 MW e 490 000 turbinas
marinhas de 1 MW são necessários para sustentar um mundo WWS no ano de 2030 para todos
os propósitos. Tais infraestruturas WWS reduzem a demanda de eletricidade mundial em 30%
e necessitam apenas de cerca de 0,41% e 0,59% a mais de terra para a pegada e espaço,
respetivamente. O mesmo artigo sugere ainda produzir toda a energia mundial através do
sistema WWS até ao ano de 2030 e substituir a energia pré-existente até ao ano de 2050. É de
salientar que as únicas barreiras ao processo descrito são apenas de cariz social e político, e
não tecnológico ou económico. O custo da energia num mundo WWS seria muito semelhante
ao do sistema usado hoje em dia.
Em 2012, nos EUA, foi estabelecida a equipa WETT (Water-Energy Tech Team) no
Departamento de Energia (DOE), cuja análise preliminar levou à determinação dos seguintes
pilares estratégicos [16]: Otimizar a eficiência da água doce na produção de energia, geração
de eletricidade e sistemas de uso final; Otimizar a eficiência da energia na gestão dos
recursos hídricos, tratamento, distribuição e em sistemas de uso final; Melhorar a fiabilidade
e a resiliência dos sistemas integrados de água e energia; Aumentar a segurança e a
produtividade de recursos hídricos não tradicionais; Promover operações responsáveis de
energia relativamente à qualidade da água, ecossistema e impactos sísmicos; e explorar
sinergias produtivas entre sistemas de água e energia.
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Em 2014, e no âmbito do nexus água-energia, as Nações Unidas lançaram uma publicação que
provavelmente inclui a mais extensa análise de literatura ate à data, revelando informação,
dados e análises sobre a matéria. O relatório analisa a procura e a disponibilidade de água, os
requisitos de energia para a providência de água e a procura de água para produção de
energia. Sugere ainda que a resposta da política pública à conexão entre a água e a energia
exige uma hierarquia de ações destinadas a criar um ambiente propício à implementação das
mudanças necessárias ao desenvolvimento dos recursos hídricos e energéticos, ações estas
que se centram nos seguintes pontos [9]: Desenvolvimento de políticas coerentes; estruturas
jurídicas e institucionais para promover a referida coerência; assegurar a fiabilidade dos
dados e estatísticas recolhidos para o acompanhamento das tomadas de decisão;
sensibilização para o problema; apoiar a inovação e a investigação no domínio do
desenvolvimento tecnológico; assegurar que o financiamento esteja disponível; permitir que
os mercados e empresas se desenvolvam em torno da problemática.
A interdependência entre a energia e a água é algo que hoje em dia tem uma importância
acrescida em toda a literatura analisada sobre a matéria, e mesmo assim, a investigação e a
existência de casos de estudo é muito limitada.

3. Desenvolvimento do Conceito em Contexto Urbano
No âmbito do presente estudo, pretende-se dimensionar e implementar um protótipo de
sistema integrado em contexto urbano, com a finalidade de produzir energia hídrica, eólica e
solar num troço de conduta adutora do sistema municipal de abastecimento de água da
Covilhã, especificamente localizado na antiga freguesia de S. Martinho (atual união de
freguesias da Covilhã e Canhoso) e no Jardim Botânico da cidade, o Parque Alexandre Aibéo.
Foi necessário escolher um local que estivesse contido num sistema semifechado, no qual é
possível determinar a potência instalada, a queda de água e caudal disponíveis entre ambos
os reservatórios sitos no recinto. A Fig. 1, representa um cenário hipotético e ideal de um
conjunto de blocos (habitações/aldeias/cidades) providos de energia renovável e unidos por
um centro de gestão integrado entre as demais fontes energéticas, conceito que será
extrapolado para o desenvolvimento do conceito e protótipo em contexto urbano e no âmbito
do presente caso de estudo prático, no Parque Alexandre Aibéo.
O processo de desenvolvimento, dimensionamento e implementação de um sistema integrado
conforme o da Figura 2, para além de ser iterativo é de extrema complexidade, pelo que
requer um plano preliminar coordenado e organizado. Para além de se identificarem todas as
variáveis envolvidas, possíveis cenários e restrições associadas, é necessário percorrer
diversas etapas [17]:
1. O estudo de pré-viabilidade,
2. A identificação e caracterização do local
3. O estudo de viabilidade,
4. O dimensionamento detalhado do sistema integrado de aproveitamento energético.
Atualmente, está a ser analisado um modelo de otimização de interação entre diferentes
tipos de recursos energéticos em ambiente real. Na primeira fase, um troço de conduta
adutora (125 metros de extensão e diâmetro nominal de 200 mm) entre ambos os
reservatórios localizados no Parque está a ser analisado juntamente com as condições ideais
de radiação solar e intensidade do vento. A última fase do estudo de pré-viabilidade consiste
na realização do esboço do sistema integrado de energia hídrica, solar e eólica para o local
previamente escolhido.
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Figura 1: Exemplo de um sistema Integrado de Água e Energia , adaptado de [18].

Figura 2: Desenho esquemático do Nexus Água-Energia em contexto urbano a implementar no Parque Alexandre Aibéo
(caso de estudo prático).

4. Energia Elétrica Produtível. Cálculos Preliminares
Antes de integrar as diferentes fontes energéticas, é necessário levar a cabo um estudo
preliminar na hidroprodução, no qual a conduta adutora é analisada e para o qual são
necessários quatro parâmetros iniciais:
1.
2.
3.
4.

O caudal que passa na conduta,
A altura de queda de água disponível;
O tipo de equipamento conversor de energia potencial em elétrica;
A configuração do sistema integrado.
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Para tal, o potencial energético (P) é analisado através de (1) que depende do peso específico
da água ( ), da variação do caudal nominal (Q) e que passa no equipamento de produção de
energia, da queda bruta de água (hu) e do rendimento global de aproveitamento do
equipamento ( ):
(1)
Onde:
P – Potência nominal (W);
γ - Peso volúmico da água (9810 N/m3);
Q – Caudal disponível que passa no equipamento de produção energética (m3/s);
hu – Altura de queda útil;
 - Rendimento do equipamento.
Uma vez que a equação tem apenas uma constante (o peso específico da água), esta operação
é normalmente complexa. O processo de escolha da potência juntamente com o número de
grupos a instalar é iterativo. O caudal é o fator que mais influencia a equação, que para
além de poder não ser totalmente usado para produzir energia e pode ter limitações no que
diz respeito ao eventual consumo de água. Neste caso, pode ser necessário usar simulação
matemática e modulação de forma a analisar o melhor ponto de otimização (BEP – best
efficiency point) da operação. Contudo, existem metodologias simplificadas para determinar
a potência necessária e o número de grupos a instalar, envolvendo, obviamente, formulação
empírica [19]. Tais metodologias passam pelo cálculo da potência a instalar, a escolha da
turbina, a escolha do gerador, e por fim a energia elétrica produzível. A determinação da
potência nominal da CMH (Central Mini-Hídrica) depende da curva de duração de caudais,
cuja turbina é normalmente escolhida segundo um caudal turbinado igual ao que é excedido
em cerca de 15% (55 dias) a 40% (146 dias dos dias em ano médio, e cuja escolha depende
essencialmente do tipo de curva de duração e da experiência do projetista. A taxa mais
comum de rendimento de 81,6% para um determinado caudal, sob determinadas condições e
especificações do circuito hidráulico; tipo de turbina, gerador e transformador e ainda
desperdícios de energia nos equipamentos auxiliares é um tanto otimista para pequenos
aproveitamentos como o presente caso de estudo. O autor [19] recomenda um valor mais
realista na ordem dos 60% – 70% e cujo coeficiente em (1) (
) deverá ser substituído por 6
ou 7, conforme o valor adotado (γ.0,7=7 kN/m3). Portanto, numa CMH, a expressão de
cálculo a usar para determinação do potencial energético (em kW) é:
(2)
Onde o parâmetro dimensional “7” representa a multiplicação entre um rendimento de 70% e
o peso específico (γ, kN/m3) e:
Qn – Caudal nominal (m3/s);
hb – Altura bruta de queda de água (m)
Existem dois tipos de equipamento a considerar: o conjunto de uma turbina convencional e
gerador, ou uma PAT (“Pump as Turbine”, bomba em modo inverso). A turbina convencional
pertence ao grupo das turbomáquinas hidráulicas, na qual o fluído ganha energia através da
sua queda, passa nas pás e é restabelecida à sua origem. Com o auxílio de um gerador, o
movimento rotacional é convertido em energia elétrica. A escolha do tipo de turbina depende
de três variáveis: a potência nominal, a Altura da queda útil e o caudal disponível. Podem
também ser classificadas de acordo com o seu método de funcionamento (impulsão ou
reação) e pelo design.
Ultimamente, no campo de estudo da microprodução, tem sido proposta a utilização de PATs.
Apesar do menor rendimento e da não-regularização perante as variações de caudal, este tipo
de equipamento tem algumas vantagens na sua aplicação tais como: o custo inferior, a
disponibilidade no mercado, a facilidade de montagem e a reduzida manutenção. A bomba
utilizada em modo inverso, ou reversível, rege-se pelos mesmos princípios das turbinas
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convencionais. O escoamento ao inverter, faz rodar o rotor da bomba em sentido inverso,
permitindo a sua instalação em sistemas de bombagem ou em casos isolados de
microprodução de energia. No entanto, “o grande desafio na utilização de uma PAT está
relacionado com a escolha adequada de uma PAT para o projeto. Isto porque, os fabricantes
não fornecem as curvas características da sua bomba a funcionar em modo inverso”, para
além do facto de que as bombas não possuem qualquer forma de controlar as variações de
caudal e de manter a sua eficiência em tais situações. “O principal interesse consiste na
avaliação da melhor eficiência para valores de queda útil e de caudal sob modo de turbina e
na relação entre os valores que levam aos melhores rendimentos no modo de bomba” [20].
A viabilidade de projetos relacionados com energias renováveis depende essencialmente da
disponibilidade dos respetivos recursos, e os da produção das energias solar e eólica são mais
imprevisíveis do que a energia hídrica, na medida em que dependem de inúmeros fatores,
nomeadamente as condições meteorológicas ideais, a disponibilidade de radiações solares,
altitude, latitude, as mudanças sazonais e as diferenças entre o dia e a noite. É também de
salientar que a potência a instalar diminui à medida que a disponibilidade dos recursos
aumenta. Diminui também o custo total da instalação do equipamento, que obviamente
depende da potência a instalar.
Nesta fase, o principal objetivo passa por determinar as condições ideais no parque de forma
a maximizar a disponibilidade de tais recursos, juntamente com uma elevada velocidade do
vento e elevada radiação solar. Uma estimativa da energia solar produzida (E) pode ser obtida
a partir de [21]:
(3)
Onde:
inv – Rendimento do inversor;
n – nº de períodos de tempo considerado (mensal, n=12);
t – Intervalo de tempo considerado (Número de horas do mês);
Pmax(G,T) – Potência máxima do modulo em função da radiação solar incidente e da
temperatura da célula no intervalo de tempo considerado
Na fase preliminar do estudo do potencial da energia eólica é importante consultar o Atlas do
Potencial Eólico de Portugal desenvolvido pelo LNEG (Laboratório Nacional de Energia e
Geologia), [22]. De acordo com o mapa, a velocidade média do vento aos 80 metros de
altitude anda à volta dos 4.5 e 5.5 m/s na cidade da Covilhã. A uma altura de 20 metros, o
valor desce para os 4.2 – 4.5 m/s. A avaliação da rentabilidade dos projetos de parques
eólicos é normalmente também realizada com base no número de horas equivalente à
potência nominal – NEP, cujo parâmetro está também normalizado e desenhado. De acordo
com o mapa, aos 20 metros de altitude, a zona urbana da Covilhã tem aproximadamente
entre 600 e 1200 horas por ano equivalentes à potência nominal. No que toca à produção de
energia eólica, sabe-se que as turbinas eólicas têm um maior rendimento, maior capacidade
de armazenamento (uma vez que funciona 24 horas por dia, se necessário) e o preço por kW é
inferior ao do sistema fotovoltaico.
A energia disponível de uma turbina eólica corresponde à energia cinética associada a uma
coluna de ar que se movimenta a uma velocidade uniforme e constante (v, m/s). Numa
unidade de tempo, a coluna de ar intersecta a secção plana (A, m2) do rotor da turbina e
movimenta uma massa por segundo (.A.v, kg/s), cujo  corresponde ao peso específico do ar
( = 1,225 kg/m3, em condições normais de temperatura e pressão). Posto isto, através da
equação da energia cinética (4):
, com
(4)
a disponibilidade da potência eólica (

é determinada por (5):
(5)
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que revela que a potência disponível é fortemente dependente da velocidade do vento –
conforme a velocidade duplica, a potência aumenta oito vezes o seu valor. Para além disso,
quando a secção da turbina duplica, a potência aumenta proporcionalmente. Por outro lado,
se a velocidade do vento diminui para metade, a potência diminui para os 12,5%. Este é o
fator crítico e principal a considerar na instalação de turbinas eólicas em locais de elevadas
velocidades do vento, a fim de aumentar o sucesso económico dos projetos de energia eólica.
Contudo, a equação 5 apenas determina a disponibilidade da potência eólica sem considerar a
presença da própria turbina. Ou seja, a potência não pode ser completamente convertida em
potência mecânica na turbina, uma vez que o ar que passa através das pás tem de sair com
velocidade não nula. O conceito da aplicação da mecânica dos fluídos demonstra a existência
de um rendimento máximo teórico para tal conversão, cujo valor é 59,3%, conhecido como o
Limite de Beltz [23].
O rendimento efetivo de conversão numa turbina eólica depende da velocidade do vento,
cujo valor é determinado pela equação:
(6)
Onde:
Cp - Coeficiente de potência 1;
Pm – Potência mecânica disponível na turbina 2.

5. Conclusão
Até à presente fase do trabalho, foi feito um estudo de revisão sobre o nexus água-energia,
incluindo um enquadramento antecedente e a sua abordagem de forma combinada e
integrada, discutindo os seus desafios e oportunidades associados. O desenvolvimento do
conceito do nexus em contexto urbano foi estudado e foi identificado um espaço real para
analisar a otimização de um sistema de gestão integrado. O estudo foi iniciado envolvendo
três variáveis, a produção de energia elétrica através de mini-hídrica, mini-solar e minieólica, e o consumo simultâneo em ambiente estocástico.
O trabalho será futuramente desenvolvido usando uma formulação matemática do problema,
sistemas de simulação e a implementação de uma WSN (“wireless sensor network”, rede de
sensores sem fios) que irá recolher informação do piloto a instalar para determinar o ponto
ótimo de operação.
Com o sistema descrito, é possível analisar os impactos ambientais e económicos do sistema e
simultaneamente promover eficiência e confiabilidade.
A produção anual de energia terá de exceder o consumo anual de energia. No seu total, terá
de, pelo menos, equalizar a soma da energia total consumida, tendo também em
consideração todas as perdas técnicas que terão lugar no sistema de armazenamento, na
conversão AC-DC-AC e no transporte (este último fator pode não ser incluído uma vez que o
sistema de produção estará muito próximo dos consumidores).
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1
O rendimento determinado por (6) não é padronizado nem normalizado. Existem diversas designações para o parâmetro, tais
como: coeficiente de potência e rendimento aerodinâmico [22].
2
Embora a definição de Cp seja dada por (6), alguns fornecedores de turbinas eólicas têm o hábito de incluir o rendimento do
gerador elétrico, sendo que a variável Pm é substituída por Pe - potência elétrica fornecida aos terminais do gerador [22].
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Application of an infrastructure asset management methodology to a
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Abstract
This paper presents an application of the Portuguese infrastructure asset management methodology to a case study. The
IAM plan should have three distinct planning levels: strategic, tactical and operational. Each one of these levels follows a
ﬁve-step structured sequence: (i) deﬁnition of objectives, assessment criteria, metrics and targets; (ii) diagnosis; (iii) plan
elaboration; (iv) plan implementation; (v) plan monitoring and review. The paper mainly focuses on steps (i) to (iii) and to
the tactical level of planning. The IAM methodology was applied to a sixty-year-old water supply system (WSS) located in
Lisbon's metropolitan area, Portugal. The strategic plan was elaborated by the municipality for the period 2015-2035 and
has three strategic objectives. Based on these objectives, four strategies were outlined. Considering the strategic plan and
its strategies, four tactical objectives were outlined, and for each of these objectives, assessment criteria were deﬁned and
adapted to system’s reality. Metrics were deﬁned for each of the previously established assessment criteria, allowing
constant and accurate evaluation of each objective. As a result, thirteen metrics were established based on three diﬀerent
dimensions (i.e., cost, risk and performance). The metrics were calculated and evaluated based on the deﬁned reference
values to diagnose the WSS. The WSS presents a low IVI, a highly unmetered consumption and an excessive level of service
connection failure due to WSS aging and degradation. Three intervention alternatives were outlined and evaluated. Each
alternative was evaluated by a multicriteria decision analysis method, based on performance, risk and cost assessment
results. Results obtained are discussed and the main conclusions are presented.
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Infrastructure Asset Management; urban water infrastructures; Planning; Rehabilitation; Rehabilitation
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Abstract
Twenty years ago, when John Elkington wrote Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business (1997)
he acknowledged the complexity of sustainability accounting and auditing in a practical context. . Sustainability can be a
challenging concept to characterize, evaluate and measure, nevertheless in order to achieve a fair and sustainable growth,
current needs should be fulﬁlled without implicate or jeopardize the needs of future generations. The concept of Triple
Bottom Line tries to incorporate at the organizational level, adding them to the economic dimension, the social and
environmental dimensions of sustainability and report upon them. The selected methodological approach was a literature
survey and analysis on the Triple Bottom Line, motivated by the latest studies and scientiﬁc developments in the ﬁeld. The
search results by publications, in the documented literature, led to the discovering of two relevant application frameworks
used to measure and evaluate de metrics of a three dimensional sustainability perspective. Although the implementation of
these types of methodologies may beneﬁt the organizations that put them into practice they also entail minor setbacks. The
objective of this study was to access the state of the Triple Bottom Line metrics and evaluation application, while reﬂecting
on its contemporary importance, from a survey and analysis of scientiﬁc publications.
Keywords
Sustainability;Metrics;Framework;Tripple Bottom Line
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Abstract
The problem of water scarcity is nowadays one of the themes under discussion around the world. Currently arise increasingly
prevention measures, as well as have been developed and improved systems of production, treatment and storage of water.
Based on this serious problem lived by a considerable part of the world's population, the present work proposes the use of a
simple dehumidiﬁcation system to obtain water from a renewable source of water, the Earth's atmosphere. Results will be
presented concerning the capacity and costs of this type of equipment to produce water. Although the extracted water, from
the atmospheric air by condensation of water vapour, in vapour compression refrigeration systems, require treatment and to
be mineralized, this equipment can be used in any house as a source of drinking water. The work includes conducting
experimental studies, in a climatic test chamber, using a commercial equipment with a dehumidifying capacity of 20 l/day,
for values of 30 ºC and 80% of relative humidity and temperature, respectively. This equipment has an operating range of
5-32 ºC for the temperature and 30-90% for the relative humidity. The tests were realized with The largest production of
water occurred for ambient conditions, inside the climate chamber of 43 ºC and 43%, temperature and relative humidity,
respectively, being obtained 0,3 l/h
Keywords
Water production; Water production from atmospheric air; Vapour compression refrigeration
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Experimental evaluation of water production
from atmospheric air by vapor compression
refrigeration
I. Introduction
Potable water crisis is a deniable world concern of the last years. To control the use of this
resource a lot of studies and international conferences have been made. Moreover,
researchers from all over the world have developed different technologies for water supply.
Several researchers propose that the lack of water isn’t a problem of water scarcity but,
otherwise, it is caused by a poor management of this resource. They suggest that if the water
resources were well distributed in the planet, we shouldn’t notice de lack of water. Other
researchers defend that water problem results from hydrological variability and high human
use. The decrease of the amount of water capable of being used by mankind can affect the
world economy, limiting economic growth and job creation. The main risk of lack of water is
the deterioration of human health.
But how can’t exist water for human use, if the surface of the planet earth is consisting of
2/3 of water? Nevertheless, only 3% is potable water. And only 23% of these 3% are available
to mankind [1]. The water vapor in the earth’s atmosphere represent only 0,001% of the total
quantity of the water in the planet [2]. This amount of water vapor may seem quite few but
this small reservoir of water can be very important, once it can be considered renewable.
This statement is corroborated by the hydrologic cycle. The water cycle constantly provides
and removes water from the atmosphere in a natural way.
To counteract the evolution of this serious problem, several researchers studied different
ways to produce water from atmospheric air. This solution is known as atmospheric water
vapor processor (AWVP). The AWVP solution can be divided in three classes of technologies.
The solution either cool a surface below the dew point of the ambient air, concentrate water
vapor through use of solid or liquid desiccants, or induce and control convection in a tower
structure [3]. Despite the existence of these three possibilities will only one will be discussed
in this article, the one in which a surface is cooled below the dew point, more properly using
a vapor compression heat pump.
The vapor compression refrigeration to produce water from atmospheric air was discussed,
for the first time, in 1969, when E. Reinius edit an experimental report, developed by B.
Hellstrom, which is published after the author’s death. This report probably represents the
first attempt to produce water from atmospheric air in order to be drinkable. After this
publication almost all published articles were related with changes in the system
configuration. Wahlgren conducted a thorough description of the atmospheric water vapor
processor technology [4]. In the same study he also did conduct the comparison of this
technology with other existing technologies for water production. Different authors
developed a report where performance of a two-stage heat pump was tested. This change
made in the system represent an increase in heat recovery at 35%, compared with a normal
heat pump [5]. Habeelullah studied the influence of air velocity to the evaporator inlet. He
concluded that if the air velocity is very high, the dehumidification capacity decreases. On
the other hand, if the air velocity is too low ice will be formed on the evaporator fins,
decreasing the dehumidification capacity [6]. One of the most promising change in the
conventional heat pump system for this purpose consisted to force the water vapor to
separate from the atmospheric air. After this stage, the refrigeration system only has to cool
vapor, requiring less energy than if it had to cool the entire mass of air. To realize de
separation a selective membrane was used [7].
All of this researchers, that have been studied this technology, agree that the extracted
water should pass a treatment process before consumption. To realize this treatment several
technologies can be considered, being divided into technologies with the use of membranes
and technologies that perform water treatment based on other processes, like pure
mechanical, chemical or thermal. For technologies that use membranes to turn water
drinkable, the treatment processes can be realized with pressure, thermally and osmotically.
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II. Experimental Setup
A. Description of the equipment used in experimental setup
To realize the experimental evaluation of the capability of the compression refrigeration
system to produce water from atmospheric air, it was used a commercial dehumidification
heat pump. This equipment was developed by TROTEC and it is suitable for industrial
dehumidification processes. Its main characteristics can be seen in table 1 [8].
Through the process of vapor compression this equipment assures an automatic decrease of
the humidity in any closed space. According with the developer company, the TTK 75 Eco
allows a reduction of up to 30%, and an increase on the temperature of 1-3 ºC.
Table 1- Main characteristics of TTK 75 Eco equipment, by TROTEC [8]
Parameter

Value

Model

TTK 75 Eco

Dehumidification performance
Operating conditions

(at T=30 ºC and

=80%) 20 l

(at T=20 ºC and

=60%) 6,4 l

T=5-32 ºC with =30-90%
0,44 kW
R134a
260 m3/h

Max. power input
Refrigerant
Air flow rate

In order to generate several different environmental test conditions an air-conditioning
laboratory unit, developed by P.A. Hilton Ltd, was used. This equipment provided air to the
interior of a climatic chamber where the dehumidification unit was placed. The outlet air of
the climatic chamber was either reinjected in the air conditioning unit or discharged into the
laboratory facilities where the tests took place.

Figure 1 - Air-Conditioning unit scheme
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The scheme of the air conditioning unit can be seen in the figure 1. Number 1 identifies the
fan of the unit and numbers 2 and 4 represents the electric heating resistors. Number 3
identifies the cooling unit for air cooling and dehumidifying and number 5 represents de
electric boiler. The control panel is represented by the number 6 and the number 7 identifies
the local of measuring temperature and humidity of air. A temperature controller and a
power regulator may also be added to the air-condition unit. The temperature controller is
connected to one electric heating resistor and the power regulator can be connected to the
electric boiler.
The climatic chamber used for the experimental tests was located in the Applied
Thermodynamics and Heat Transmission Laboratory of the Beira Interior University. Details of
the chamber composition and construction can be found in Pires, 2010 [9]. The dimensions of
chamber are represented in figure 2.

Figure 2 - Dimensions of the chamber used [9]

The chamber walls are made with water repellent MDF and extruded polystyrene, with 19 and
55 mm of thickness, respectively. The final thickness of the walls is 188 mm and this is
formed by 3 plates of extruded polystyrene and 2 of water repellent MDF, as can be seen in
figure 3.
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Figure 3 - Composition of the walls of the climatic chamber [9]

B. Performing processes of experimental tests
To obtain a significant range of test conditions different air-conditioning unit set conditions
were used, has is presented in figure 4. These set conditions can be distinguished from each
other due to the air circuit configuration and the use or not of additional regulators. For the
characterization of the tests it was necessary the measurement and recording of temperature
and humidity values. The measurement of these values took place inside the tunnel of the air
conditioning unit, in the outside environment and inside the climatic chamber. Table 2
presents, for the tests realized, the conditions imposed in the air conditioning tunnel and the
obtained conditions inside the climatic chamber.
Table 2 - Realized tests, conditions imposed in the air conditioning tunnel, checked conditions and the results
Climatic chamber
conditions

Conditions imposed in the air conditioning tunnel
Test number
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Electric boiler
(kW)

Pre-heater
resistor (kW)

Refrigeration unity
(kW)

Reheater
resistor (kW)

2
1
2
2
1
0,633
1,51
2,798
2,812
1
2,757
2,376
0,746
No

No
No
No
1
1
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
1
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes

(%)
46
48
31
38
37
40
40
38
40
40
44
43
34
42

T (ºC)
30
19
43
44
37
20
30
46
36
25
34
43
28
22
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Figure 4 - Air circuit configuration from each processes used

III. Results and Discussion
As described above, the objective of this work was to evaluate the water production
capabilities of the dehumidification unit in different tests conditions, described above. For
that evaluation it was considered the amount of water obtained in each test and the
correspondent energy used.

A. Amount of water extracted
In table 3 it can be seen the results of the extracted water rate. The water extraction data
collection began only after steady state condition in climatic chamber.
As result of the observation of table 3 and figure 5, it was concluded that:
• For the same relative humidity, higher temperature values will result in a higher water
production, as can be seen in tests 11 and 15.
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• Fixing the value of the temperature and increasing the amount of relative humidity on the
air inside de chamber, greater is the production of water. As can be seen in tests 2 and 8,
where the production increase to double. Considering test 4 and 13, the production increased
ten times.
• Fixing the value of the relative humidity and increasing the temperature inside the chamber
increases the water production. As can be seen in the tests 8 and 11, where the amount of
water per unit of time increase 6%/ºC. For the tests 8 and 10, the amount of water per unit of
time increase 8%/ºC.
Table 3 - Extracted water and production rate
Test number

Total of water extracted (ml)

Time (min)

Water production rate (l/h)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

460
250
61
475
275
0
170
210
212
95
285
300
0
120

120
120
120
145
122
89
93
60
61
73
60
60
41
100

0,230
0,125
0,031
0,197
0,135
0
0,110
0,210
0,209
0,078
0,285
0,300
0
0,072

Figure 5 - Water production rate for different test conditions

B. Average electric power
Average electric power was calculated by measuring the electric energy consumed in the
period of each test. The analysis of the obtained values allows us to evaluate the cost of liter
of water produced. As result of the observation of table 4 and figure 6, it was concluded that:
• When two test are realized with the same temperature, the power used is about the same.
As can be seen in tests 4 and 13.
• The limit of 0,44 kW indicated by the manufacturer, for this equipment, was outdated in
several tests. This occur only in tests where the temperature inside the chamber is bigger
than the limit imposed by the manufacturer. For this conditions the use of the unit is not
recommended.
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Table 4 – Average electric power in each test
Energy (kWh)

Time (min)

Average power (kW)

0,752
0,631
0,920
1,179
0,849
0,109
0,549
0,515
0,378
0,203
0,402
0,452
0,111
0,541

120
120
120
145
122
89
93
60
61
73
60
60
41
100

0,376
0,316
0,460
0,488
0,418
0,073
0,354
0,515
0,372
0,167
0,402
0,452
0,162
0,325

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Figure 6 – Average electric power

C. Electric energy and money cost per liter of water
The cost per kWh of energy in Portugal is about 0,156 €. The values obtainment for energy
were directly measured with an energy monitor. Knowing the amount of energy used in each
test it is possible to obtain the cost of one liter of water.
As result of the observation of table 5 and the figures 7 and 8, we can conclude that:
• Fixing the temperature and decreasing the relative humidity increases the energy
consumption. As can be seen in the test 4 and 13, where the energy increased ten times. For
the tests 2 and 8 the energy increased to double.
Table 5 - Results of the energy consumption and the cost per liter of water
Test number

Total water (ml)

Energy (kWh)

Energy per liter (kWh/l)

Cost (€/l)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

460
250
61
475
275
0
170
210
212
95

0,752
0,631
0,920
1,179
0,849
0,109
0,549
0,515
0,378
0,203

1,635
2,524
15,082
2,482
3,087
C
3,229
2,452
1,783
2,137

0,225
0,394
2,353
0,387
0,482
C
0,504
0,383
0,278
0,333
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12
13
14
15

285
300
0
120

0,402
0,452
0,111
0,541

1,411
1,507
C
4,508

0,220
0,235
C
0,703

Figure 7 - Energy used per liter of water

The results of energy per liter of water and the cost per liter, for the tests 7 and 14, are
represented with the letter C because for these tests the production of water was null. So,
these results can’t be quantified, and the energy required to produce one liter of water equal
to infinite, as the cost of one liter of water.

Figure 8 – Money costs per liter of water production

IV. Conclusion
The utilization of vapor compression refrigeration systems for water production, unlike the
solutions currently in use for potable water production, presents a balance between water
availability, production rate, energy consumption and environmental hazards.
Environmentally, the use of dehumidification units for water production, allows a decrease of
water extraction from natural reserves, decreasing also the used amount of bottled water and
piped water. The present study shows clearly that the hygrothermal conditions are
preponderant in the performance of water production by atmospheric vapor condensation
with compression refrigerants units. When the hygrothermal conditions are favorable, higher
temperature and higher humidity, the costs to produce one liter of water are not so
unsustainable. Additionally, this solution can be used in combination with solar photovoltaic
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to ensure water production in regions with high temperatures, high humidity and plenty solar
energy.
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Abstract
Online parameter estimation for time-varying systems is a fundamental part of adaptive control, real-time system
monitoring and prediction. A well-known framework for dealing with such a task is the Kalman ﬁltering. Meanwhile Kalman
ﬁltering may be cumbersome for some time-critical systems and inappropriate for systems whose stochastic characteristics
are not Gaussian. To overcome these shortcomings, a parameter estimation algorithm devised from Sutton’s dynamic
learning rate techniques and based on a learning window and forgetting factor criterion has been used. In doing so, the
proposed algorithm avoids the need for heuristic choices of the initial conditions and noise covariance matrices required by
the Kalman ﬁltering. The performance of the proposed method is demonstrated successfully on a lateral-directional ﬂight
dynamics parameter estimation process for an unmanned aerial vehicle through computational simulation.
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Nonlinear Time-Varying Parameter
from Noisy Measurements

Estimation

1 Introduction
Parameter estimation is one of the fundamental tools for dealing with time-varying systems,
mainly in system control, filtering, identification and prediction. For instance, in aerospace
industries, due to the limitation in the size of wind tunnels and to the size of the aircraft
prototypes to be used in these wind tunnels, aerodynamic parameters may be estimated from
flight testing data [3]. It is more appropriate to estimate these parameters along with the
acquisition of the necessary data during flight tests instead of doing it off-line as is often
done. The interest of estimating dynamical system parameters on-line is manifold. For
instance, the control strategy may be improved by the possibility of using the estimated
parameters for predicting some state or output variables, adapting the control parameters
according to these predictions, or estimating the performances of the underlying dynamic
system so that they can be improved efficiently.
There are two main groups of methods for coping with parameter identification: the gradient
descent and the Kalman filtering based methods [1,4]. Meanwhile, the work of Sutton [8,9]
with linear networks sheds the light on the relationship between these two groups, and it can
be shown that the problem of sequentially updating the learning rates in gradient descent
algorithms and that of updating the system and process noise covariance matrices in Kalman
filtering are equivalent. However, it is known that the application of the Kalman filtering
algorithm may be inefficient if the stochastic behavior of the system is not well understood,
mainly if the noise covariance matrices are wrongly chosen. Therefore, Sutton [9] has
proposed a gradient descent method for updating the Kalman gain, which is void of any
special prior knowledge of the process noise covariance matrix, and at the same time
reducing the computational time and increasing the efficiency of the filtering process.
The present paper extends Sutton’s filtering algorithm to the case of nonlinear systems with
parameters that are possibly time-varying. For such systems, one of the approaches is to
estimate the model parameters at time t, taking into account only the last L measurements
on the system, iterating from the value of the parameter at t-1. In the context of incremental
least square methods, Bertsekas [2] has given a solution to a problem which is equivalent to
the one we intend to solve, but from the standpoint of the Kalman filtering. The purpose of
the present paper is to propose a solution based on the nonlinear extension to the Sutton
linear filtering approach keeping its advantages over the Kalman filtering, and to give an
application to the estimation of aircraft aerodynamic parameters during flight tests.

2 Problem Statement
In the discrete-time domain, the system model may be represented by the equation:

y k   ( x k , k )  v k

(1)

where xk, yk, k, and vk are respectively the model input, the model output, the model
parameter, and the white noise at discrete time k, and  being a nonlinear function of its
arguments. The model parameter k will be referred to as the parameter vector in the
sequel.
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It is assumed that there are means to measure the output vector
the input vector

y k on-line for any setting of

x k across time. The measurements are taken according to a certain time-

period t at times:

t 0 , t1  t 0  t , t 2  t 0  2.t , ..., t n  t 0  n.t , ...
The problem to be solved in the present paper is to find the parameter vector on-line at each
discrete time ti (i  1), along with the data acquisition process on the system, such that the
predictions across-time of the output vector be as close as possible to its corresponding
actual measurements.

3 Solution Proposal
In the case of linear time-invariant systems, the parameter k is constant (k = ), and the
cost function which is usually adopted for identifying that parameter with measurements up
to time t is of least square type:
t

J ( )   y k  ( x k , )

2

(2)

k 0

Furthermore, in the linear case, (Eq. 1) is expressed as:

y k  xkT k  vk

(3)

where (.)T is the transposition operation. In its simplest form, the gradient descent algorithm
for updating the parameter vector is expressed by the following equation:

ˆk 1  ˆk   ( y k  xkT ˆk ) xk
where

ˆk

denote the estimates of

 k and 

(4)

a constant learning rate. To improve that

scheme it is better to associate a variable learning rate with each component of the
parameter vector as done for instance by Sutton [8,9]:

ˆk(i)1  ˆk(i )   k(i ) ( y k  xkT ˆk ) xk(i )

(5)

where the upper script (i) indicates the ith component of the corresponding variable. It is
clear that the Kalman filtering algorithm is also an example of a variable learning rate
algorithm with:

k 

Pk  Qk
Rk 1  xkT ( Pk  Qk ) xk

(6)

where Pk and Qk are respectively the update matrix and the noise covariance matrix, and

Rk  E{vkT vk }.
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Due to the complexity encountered in the applications of the Kalman filtering when
probabilistic knowledge about the system is not available, Sutton devised filtering techniques
[8,9], for linear time-invariant systems, which are void of probabilistic information, and
which have performances comparable to those of the Kalman filtering methods. Sutton
filtering techniques consist in approximating matrix P+Q in (Eq. 6) with a diagonal matrix
whose ith diagonal element is given by:

p ii  exp(  (i ) )

(7)

where (i) is updated by the least mean square rule devised such that the learning rate for
each model parameter is updated sequentially. The Sutton filtering algorithm is dedicated to
linear time-invariant systems, that is, systems satisfying (Eq. 3). In the context of nonlinear
time-varying systems, the cost function to be minimized is no longer given by (Eq. 2) but by a
functional which accounts for the variability of the parameter across time. Assuming the
parameter variation to be smooth, it can be shown that the minimization of the following
time-dependent cost function allows to track the parameter [2]:

J ( t )   ( t   t 1 ) H t 1 ( t   t 1 ) 
t

T

t



k t  L

2
t k

y k   ( x k , t )

(8)

where t is the current time, Ht is a time-varying positive definite matrix, L is the learning
window length, and  is a scalar forgetting factor with:

0   1

(9)

The nonlinear counterpart of the Sutton’s filtering may be based on the linearization of (Eq.
1) about the current estimate

ˆk

of the parameter vector assuming function

 to be

derivable with respect to its second argument (the parameter vector). Therefore, with
respect to the criterion stated in (Eq. 8), the extension of the Sutton’s filtering technique
[8,9] to nonlinear time-varying systems gives:

 0   1  ˆk ; H 0  0

(10)

 t 1   t  K t ( yk  Lt 1  yˆ k Lt 1 )  t Pt H t  t   t 1 ,
Kt 

Pt   ( xt , t )

    ( xt , t ) T Pt   ( xt , t )

,

H t 1  H t   ( xt , t ) ( xt , t )  ,
T

t  0,1,..., L  1,

(11)

t  0,1,..., L,

(12)

t  0,1,..., L  1,

(13)

ˆk 1   L

(14)

y t is the measurement vector at t, yˆ t  ( xt ,  t ) the measurement estimate,
  ( xt , t ) is the gradient of  ( xt ,  ) with respect to  at  t , and Pt is defined as a

where

diagonal matrix whose ith diagonal element is given by (Eq. 7) for t = 1, ..., L, with for each i
and t:

 0(i )  0
 t(i1)   t(i )   t (i ) ( xt , t )ht(i ) ,




t  0,1,...L  1


(15)
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where  is a small positive parameter,

t

is the error:

the ith component of the gradient    ( xt ,  t ) , and

h0(i )  0





is

ht(i ) is defined as:





ht(i )  ht(i )  K t(i ) t 1  K t(i )  (i ) ( xt , t ) ,
with

 t  yt  ( xt , t ), (i ) ( xt , t )



t  0,1,..., L  1

(16)

K t(i ) being the ith component of K t , and (a)+ the positive part of the real a, that is:

a   max(0, a).

4 Numerical Application
Consideration is given here to an application to stability and control derivative estimation in a
lateral-directional flight [3,6,7]. The angle of attack is assumed to be nearly equal to zero,
and the altitude may suffer some low frequency and low amplitude oscillations about a given
constant value. With respect to a moving flat earth (assumed) and non-rotating reference
frame translating with the local air mass, the equations describing the dynamics of an aircraft
in the horizontal plane, when the aircraft is seen as a rigid body with no idle thrust, can be
written as follows [5]:

1

mV (   r )   (h ) SV 2 C y  mg.sin

2

1
2
I x p  I xz r  ( I z  I y )qr  I xz pq   (h ) Sc V Cl 

2

1
2
I z r  I xz p  ( I y  I x ) pq  I xz qr   (h ) Sc V C n 

2

T D

V 
m

where

(17)

C y , Cl and C n are respectively the side-force coefficient, rolling moment coefficient

and yawing moment coefficient, and defined as:




pb
rb

C l  C l   C lp
 Clr
 C l a  a  C l r  r 
V
V

pb
rb

C n  C n   C np
 C nr
 C n a  a  C n r  r 
V
V

C y  C y   C y a  a  C y r  r

(18)

For a lateral-directional flight with constant altitude and nearly zero pitch angle, the Euler
attitude dynamics equations reduce to the following simple equations:

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

625

p


  q sin   r cos  

q  r tan 


(19)

1

T  ( Tm ax  T )



m  T

(20)

Nomenclature

V

:

aircraft speed,

T

:

thrust,



:

yaw angle,



:

bank angle,

h

:

flight altitude,

 (h )

:

air density at altitude h ,

S

:

wing reference area,

m

:

aircraft mass,

g

:

acceleration of the gravity,

p, q, r :

roll rate, pitch rate, yaw rate,

D

:

drag,



sideslip angle,

:

C y , C y a , C y r , Cl , Clp , Clr , Cl a ,

 : stability and control derivatives
Cl r , C n , C np , C nr , C n a , C n r


c

: mean chord length,

b

: wing span,

Ix,Iy,Iz

: moment of inertia about the longitudinal, lateral and vertical axes of the aircraft,

Ixz

: product of inertia in the (x,z)-plane,



: time constant of the propulsion system (when the throttle is activated), this
parameter depends on the altitude h, the aircraft speed V, and the position of the throttle .



: position of the throttle expressed as a number in interval [0, 1],

Tmax

: maximal thrust available,



: specific fuel consumption.

The air density (h) at altitude h is given as:
5
4.256060537

, if h  11000 m
 0 (1  2.2558 10 h)
 ( h)  

0.29710 exp  0.0001576939(11000  h) , if 11000  h  20000 m

(21)

where  0  1.225 kg / m3 .
The state, control and parameter vectors of the aforementioned model are given respectively
by (Eq. 22, 23, 24) below:

x      p r V T m T

(22)

u   a  r  T

(23)
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  C y C y C y Cl Clp Clr Cl Cl Cn Cnp Cnr Cn Cn
a

r

a

r

a

r



T

(24)

where [.]T denotes the vector transposition operator. So, the system of equations (Eq. 17, 19,
20) can be written as:

x  f ( x, u, )  noise

(25)

The problem here consists in estimating the parameter vector



as defined in (Eq. 24).

The experiments have been done with an unmanned aerial vehicle (UAV) model. The data
related to the specific model used for the application of the method are:

S  0.625 m 2 ,

c  0.25 m, b  2.5 m,

I z  0.933 kg.m 2 ,

I x  0.617 kg.m 2 ,

I xz  0.036 kg.m 2 , Tmax  1254.4 N ,

I y  0.339 kg.m 2 ,

g  9.8 m / s 2 ,

h  100 m,

  3.38110 ,   1 s,   0.8, D  0.0303  0.0235CL  0.0659C , CL  0.5378.
6

2
L

The initial conditions used for the simulation are:

0  00 , p0  r0  0   0  0, V0  38 m / s, T0  820 N , m0  55 kg.
The model equation (Eq. 25) has been simulated (in the mean-square sense, assuming zeromean noise) using the modified Euler scheme described below (or any other numerical
integration scheme) where t denotes the integration stepsize:

yˆ n  f  xˆn , un , n  ; xn1  xˆn  t. yˆ n




t
yn1  f  xn1 , un , n  ; xˆn1  xˆn  .  yn1  yˆ n  
2

It is obvious that the expression

(26)

xˆn 1  xˆn  (t 2).  yn 1  yˆ n  that appears in (Eq. 26) may

be written as an equivalent equation that has the form of (Eq. 1).
The integration step size for the simulation has been taken constant and equal to
t  0.001 second. Disturbances in the rudder and the ailerons were applied to a known
nonlinear model (hence, the stability derivatives were all known) to produce simulated data
for the state responses of the aircraft. These data were then corrupted with 10% Gaussian
random noise, which made the signal-to-noise ratio 10-to-1 for each simulated state
measurement, but the ailerons and rudder input were assumed to be noise-free, which is
close to reality. Based on these generated data, the identification of the stability derivatives
were done from the simulation of the same aircraft model with the same rudder and ailerons
disturbances and assuming the stability derivatives to be unknown. The window length L used
in (Eq. 8) for the parameter estimation has been set to L  20, which means that the
current parameter estimate is based on the last twenty measurements. The estimates of
each stability derivative were computed along one-hour flight simulation and compared with
the actual values. Table 1 below summarizes the root mean square errors (rmse) obtained
from these comparisons for all the considered stability derivatives during a flight that lasted
300 seconds (6 minutes) using the 3-2-1-1 input forms. One may observe that the proposed
method is actually an accurate nonlinear parametric estimator.
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Table 1: Root mean square error for the stability and control derivatives identification

PARAMETERS
Cy
Cya
Cyr
Cl
Clp
Clr
C l a
C l r
Cn
Cnp
Cnr
Cn a
Cn r

RMSE
0.00022
0.00017
0.00018
0.00127
0.00012
0.00101
0.00009
0.00001
0.00103
0.00009
0.00005
0.00010
0.00008

5 Conclusion
A method for online parameter estimation is presented for nonlinear time-varying uncertain
systems for which the stochastic characteristics of the uncertainties are not known. An
adaptive estimation procedure with variable learning rate is proposed and applied
successfully on real-time stability and control derivative determination. Because the method
is void of prior stochastic information about the model uncertainties and measurement noise,
it may well be an alternative to existing nonlinear (and linear) recursive parameter
estimation methods mainly when information about uncertainties related to the model and
the measurements is unavailable. Future work will investigate the extension of the proposed
method to nonlinear adaptive control of uncertain systems.
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Abstract
This paper deals with a cubic spline approximation method for solving trajectory optimization problem along 4D waypoints
using direct optimal control approach. The state vector, its time derivative and control vector are parameterized using cubic
spline interpolation. Consequently, the objective function and constraints are expressed as functions of the value of state
and control at the temporal nodes, this representation transforms the trajectory optimization problem into parameter
optimization problem which is solved by nonlinear programming. The proposed method is successfully applied to the
generation of a minimum length optimal trajectory, where the method generated smooth optimal trajectory with very
accurate results.
Keywords
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Nonlinear Trajectory Optimization Along
Waypoints Based on Spline Parameterization

4D

1. Introduction
Trajectory optimization is a vital area in aeronautic industry. This technique enables
generating optimal trajectories for vehicles with consideration of fuel consumption, travel
time, obstacle avoidance, and many other requirements. The trajectory optimization problem
or optimal control problem can be solved by various kind of methods, however, these
methods can be separated into two basic approaches: the indirect approach and the direct
approach [1], [2].
The optimal control is solved by the Pontryagin maximum principle [3] in indirect approach,
where the original optimal control problem is converted into Euler-Lagrange system
(boundary value problem) by formulating the first order necessary condition which derived
from Pontryagin maximum principle. Generally, the indirect approach leads to more accurate
results than the direct approach. However, in general, a rather good initial approximation of
the co-state equation is required in order to convergence, which is quite difficult to guess as
the physical meaning of co-estate equations are not well established [4]. Beside for many
practical optimal control problems, these boundary values problems are quite difficult to
solve, because of complex dynamics and constraints structure, which results in two-point
boundary value problem (TPBVPs), it demands computationally intensive iterative numerical
procedures.
On the other hand, the direct approach is based on the transformation of optimal control
problem into parameter optimization problem [5]. Which is done by discretizing the infinite
dimensional problem into a finite dimensional problem and later on solving it by the nonlinear
programming. Direct methods tend to have better convergence properties over indirect
methods. Another great advantage of direct methods is that they do not have to deal with costate equation. The parameterization techniques have an important role in convergence and
accuracy of the solution.
The most known direct approaches are based on Runge-Kutta scheme [6] and collocation
methods [7]. Recently, some works have been presented for higher nonlinear dynamic system
called a Chebyshev pseudo-spectral method [8], [9], [10]. That procedure is based on the
approximation of both controls and state by interpolating polynomials at the Chebyshev
nodes. However experimental results show that the approximation of controls by higher order
polynomials give rise to excessive wavy curves for the states [5].
In this present paper, the trajectory optimization problem was solved by direct optimal
control approach where, the states and controls are parameterized by cubic spline
interpolation, which results in parameter optimization problem, later it was solved by the
nonlinear programming. This proposed method is successfully applied to the generation of a
minimum length optimal trajectory from predefined 4D waypoints. Where the proposed
method is used to solve the 4D trajectory optimization problem. The difference between a 3D
trajectory and a 4D trajectory is that a 3D trajectory is consists of three-dimensional points of
the physical space whereas a 4D trajectory is composed of three-dimensional points and the
time at which the vehicle is scheduled to pass at the point.
The paper is organized as follows: section 2 states the problem to be solved, then the section
3 represents the proposed method of cubic spline parameterization. Modelling of 4D
navigation problem and nonlinear programming formulation is described in section 4, section
5 demonstrates the simulation and results of the proposed method on optimal air navigation
trajectory generation, and section 6 concludes the paper.
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2. Problem Formulation
The main goal of this paper is to develop a method for 4D trajectory optimization using cubic
spline parameterization of the state and control vector based on direct optimal control
approach, and to validate this method on generating a minimum length trajectory along
predefined 4D waypoints. Most of the approaches consider the waypoints defined by tridimensional coordinate positions Pj  ( j ,  j , hj )T j  0,1, , n and do not consider the time. By
adding the arrival time restriction to the tri-dimensional waypoint it is possible to define the
4D waypoints as Pj  ( j ,  j , hj , j )T , where,  j ,  j , h j , j is respectively longitude, latitude,
altitude and arrival time at waypoint Pj .
As trajectory generation requires a geocentric coordinates system, the 4D waypoints need to
be transformed from the accustomed geodetic coordinate system to geocentric coordinates.
Now to transform the geodetic coordinates  j ,  j , h j the following equations need to be
applied [11].

Being

x j  ( N j  h j ) cos  j cos  j

(1)

y j  ( N j  h j ) cos  j sin  j

(2)

z j  [ N j (1  e2 )  hj ]sin  j

(3)

a the Earth semi major axis and e its eccentricity, N j can be calculated as follows:
Nj 

a
1  e sin 2  j
2

(4)

Now the 4D waypoints can be demonstrate in geocentric coordinates as follows:

Pj  ( x j , y j , z j , j )T

(5)

The problem to be solved is to navigate the aircraft along pre-defined 4D waypoints as in Eq.
(5) from the initial waypoint P0 to the final waypoint Pn while minimizing length at each
waypoint Pj . The following section proposes a method that will determine the optimal state
trajectory based on cubic spline parameterization.

3. Proposed Method
Let us consider a nonlinear system whose dynamics is modelled by the following vector
differential equation:
x  f (t , x, u )

(6)

With t  is the time, x  n is the state vector, u   m is the control vector,  a
compact domain, f : n   , a vector valued function.
Assuming the dynamics to be given by Eq. (6), an optimal control may be stated as finding the
control u * and the corresponding state trajectory x* that minimizes the following
performance index:
tf

J (t , x, u )  ( x(t f ))   L(t , x, u )dt

(7)

t0

Where  and L are functional, t0 and t f is the intial and final time respectively. When only
the first term of the performance index is present is referred to as the Mayer form, if the
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performance index only involves an integral as the second term it is referred to as a problem
of Lagrange, and when both are present as it is in Eq. (7) it is called a problem of Bolza. This
optimal control problem may also be subject to equality, and inequality constraints on the
state and the control as described respectively by:

ceq ( x, u)  0

(8)

c ( x, u )  0

(9)

It may also be subject to boundary condition as well:

( x(t0 ), x(t f ))  0

(10)

3.1 Cubic Spline Interpolation
The most common piecewise-polynomial approximation uses cubic polynomials between each
successive pair of nodes and is called cubic spline interpolation. A general cubic polynomial
involves four constants, so there is sufficient flexibility in the cubic spline procedure to
ensure that the interpolant is not only continuously differentiable on the interval, but also
has a continuous second derivative.
The mathematical spline is similar in principle. The points, in this case, are numerical data.
The weights are the coefficients on the cubic polynomials used to interpolate the data. These
coefficients ’bend’ the line so that it passes through each of the data points without any
erratic behaviour or breaks in continuity [12], [13], [14].

Figure 1 - cubic spline interpolation

The essential idea is to fit a piecewise function of the form

 S0 (t )
 S (t )

S j (t )   1

 S n 1 (t )

if t0  t  t1
if t1  t  t2
if tn 1  t  tn

Where S j is a third-degree polynomial of the form, for j  0,1,

, n 1 :
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S j (t )  a j  bj (t  t j )  c j (t  t j )2  d j (t  t j )3
Given a function f defined on [ a, b] and a set of nodes a  t0  t1 

(11)

 tn  b , a cubic spline

interpolant S for f is a fuction that satisfies the following conditions:
(a) S (t ) is a cubic polynomial, denoted S j (t ) , on the subinterval [t j , t j 1 ] for each

j  0,1, , n  1 ;
(b) S j (t j )  f (t j ) and S j (t j 1 )  f (t j 1 ) for each j  0,1,
(c) S j 1 (t j 1 )  S j (t j 1 ) for each j  0,1,

,n  2 ;

(d) S j 1 (t j 1 )  S j (t j 1 ) for each j  0,1,

,n  2 ;

(e) S j 1 (t j 1 )  S j (t j 1 ) for each j  0,1,

,n  2 ;

, n 1 ;

(f) One of the following sets of boundary conditions is satisfied:
(i)
(ii)

S (t0 )  S (tn )  0 (natural (or free) boundary);
S (t0 )  f (t0 ) and S (tn )  f (tn ) (clamped boundary).

Now to construct a cubic spline the unknown constants to be determined, a spline defined on
an interval that is divided into n subintervals will require determining 4n constant.

, n  1 let the interval h j  (t j 1  t j ) . For simplicity, all the coefficients in
Eq.(11) can be rewritten as:
For each j  0,1,

a j  S j (t j )  f (t j )


b  (a j 1  a j )  h j (2c j  c j 1 )
 j
hj
3

S j (t j )

cj 

2

(
c

j 1  c j )
dj 

3h j


(12)

3.2 State and Control Parameterization by Cubic Spline
According to the cubic spline interpolation expression in Eq. (11), the state and the control
vector can be parameterized respectively on the subinterval t  [t j , t j 1 ] for each

j  0,1, , n  1 :

SX j (t )  a j  bj (t  t j )  c j (t  t j )2  d j (t  t j )3

(13)

SU j (t )  a j  bj (t  t j )  c j (t  t j )2  d j (t  t j )3

(14)

Where, cubic spline interpolant SX j (t j )  X (t j ) and SU j (t j )  U (t j ) , for the state and control
vector X (t j )  X j and U (t j )  U j . With the parameterization above, the derivative of the
state vector, with respect to time can be approximated as:
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SX j (t )  bj  2c j (t  t j )  3d j (t  t j )2

(15)

The interpolant coefficients a j , b j ,c j , and d j are given in Eq.(12).

4. Modelling of 4D Navigation Problem
The following differential equations are the dynamic model used to model the problem:

x  V cos  cos

(16)

y  V cos  sin

(17)

z  V sin 

(18)

V  u1

(19)

  u2

(20)

  u3

(21)

where, ( x, y, z ) are the geocentric coordinate system, the V ,  , and  are the velocity,
flight path angle, and heading respectively, the variables u1 , u2 , and u3 are respectively the
acceleration, the fight path angle rate and the heading rate. The state and control vector are
composed by X  [ x, y, z,V ,  , ] and U  [u1 , u2 , u3 ] respectively. Considering the following
constraints:
Due to aerodynamic, structural and propulsive limitations, bound constraints are imposed on
the state and control vectors as follow:

V min  V  V max

(22)

 min     max

(23)

 min     max

(24)

uimin  ui  uimax , i  1, 2,3

(25)

4.1 Nonlinear Programming Formulation
As discussed above the approach is to reduce the trajectory optimization problem into a
nonlinear programming problem. To do this the states, its derivatives, and control vectors
are parameterized by the cubic spline interpolation as as shown in Eq. (13, 14, and 15).
Let X  [ x, y, z,V ,  , ] and U  [u1 , u2 , u3 ] be the coefficient vectors of the state and control
respectively. Then expressing the trajectory optimization problem with cost function in Eq.
(7) and such that the constraints in Eq. (8, 9 and 10) satisfy at nodes t0 , t1 ,..., tn . The 4D
trajectory optimization problem for minimum length trajectory can be re-stated as:
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tf

min J 


0

2

2

2

 dx   dy   dz 
        dt
 dt   dt   dt 

(26)

Where, the performance index J is chosen to minimize the length of the parametic curve of
the 4D trajectory, and it is subjected to:

 x  V cos  cos  0

 y  V cos  sin  0
 z  V sin   0


(27)

230  V  240 (m/s)

(28)

0.5    0.5 (rad)

(29)

0.5    0.5 (rad)

(30)

Velocity bounded constaint:

Flight path bounded constaint:

Heading bounded constaint:

In this paper the problem is considered where, the intial time and final time are specified as
well as the intial and final state of the problem as shown below:
The initial conditions are:
(31)

[ x(t0 ), y (t0 ), z (t0 )]  [4922679.656, - 827307.389, 3973823.239]

The terminal conditions are:
(32)

[ x(t f ), y(t f ), z (t f )]  [4858467.696, -969054.126, 4022122.186]

Where, t0  0 [ s ] is the intial time and t f  720 [ s] is the desired flight duration of the
trajectory.

5. Simulation and Result
This section shows the simulation and result of the generated minimum length trajectory for a
commercial aircraft flying from a given initial position to a terminal position in cruise phase,
passing through some specified waypoint coordinates at given scheduled times. Each waypoint
is defined in geocentric coordinates ( x, y, z ) and the desired time t is specified to reach it.
The proposed method above was used to generate the optimal trajectory. The fmincon
function of optimization toolbox of MatLab was used to solve the nonlinear programming
problem. The list of waypoints are given in table 1.
Table 1-List of waypoints of the trajectory
waypoints

x [m]

y [m]

z [m]

1

4922679.656

-827307.389

3973823.239

0

2

4910474.780

-866732.905

3980948.665

180

3

4891961.555

-895195.506

3998888.720

344

4

4882512.256

-937572.651

4000554.483

528

5

4858467.696

-969054.126

4022122.186

720

t [ s]

In this specific mission to generate the minimum length trajectory, cubic spline
parameterization achieve a solution for the problem as shown in table 2. The second column
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of the table below shows the distance between pair of waypoints for the original trajectory
(the trajectory that was generated by interpolation between waypoints before
optimization) d , the third column shows the distance between pair of waypoints for the
generated minimum length optimal trajectory d _ opt , where d _ opt is the objective function

J as shown in Eq. (26), and the fourth column shows the difference of distances between the
original and optimal trajectory.
Table 2-Distance between waypoints
waypoints

d [m]

d _ opt [m]

[d  d _ opt ] [m]

1-2

42317.00

41882.00

435.00

2-3

38585.17

38404.92

180.25

3-4

43667.86

43450.47

217.39

4-5

45896.23

45104.42

791.82

Total

170466.26

168841.80

1624.50

As seen from table 2, the total distance from intial to terminal waypoint for the original
trajectory is 170466.26 meters and the optimal trajectory is 168841.80 meters. So, the
optimal trajectory reduces the total distance by 1624.50 meters from the original trajectory,
which is 0.95% of the total distance of the original trajectory.

Figure 2 - x axis vs time

Figure 3 - y axis vs time
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Figure 4 - z axis vs time

The figures 2,3, and 4 represent the original trajectory as the solid line and the optimal
trajectory as the dashed line for geocentric x axis, y axis, and z axis respectively. The solid
circle around the trajectories are the waypoints. It can be seen from the figures that the
generated trajectories are smooth, and within the bounded constaints of aircraft limit.

Figure 5 - velocity vs time of optimal trajectory

Figure 6 - Flight path angle vs time of optimal trajectory
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Figure 7 - Heading angle vs time of optimal trajectory

The figures 5,6, and 7 represent the velocity, flight path angle, and heading angle vs time of
the minimum length optimal trajectory respectively. In these figures, as it was predicted the
velocity, flight path angle, and heading angle satisfies the boundaries constraints which were
imposed on them.

6. Conclusion
This paper proposes a new method for generating 4D optimal trajectory from pre-defined
waypoints. In this method, the trajectory optimization problem was solved by direct optimal
control approach based on cubic spline parameterization of the state and control vector,
which transformed the original problem to finite-dimensional parameter optimization
problem, then the resulting problem was solved by using nonlinear programming.
In this paper, the proposed method was used to generate minimum length trajectory along
pre-defined 4D waypoints. The analysis results show promising potential of the method for
generating the optimal trajectory, which reduces the total length of original trajectory by
0.95%. Although the proposed method generated smooth optimal trajectory for minimum
length as the objective, more research work will be needed where fuel saving, minimum time
and other operational requirements are the main concerns of the mission.
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Abstract
As part of the development of a new 4D Autopilot System for Unmanned Aerial Aircrafts (UAVs), i.e. a time-dependent robust
trajectory generation and control algorithm, this work addresses the problem of optimal path ﬁnding based on the aircraft’s
own sensors data output, that may be unreliable due to noise on data acquisition and/or transmission under certain
circumstances. Although several ﬁltering methods, such as the Kalman-Bucy Filter or the LQG/LTR, are available, the utter
complexity of the new control system, together with the robustness and reliability required of such a system on an UAV for
airworthiness certiﬁable autonomous ﬂight, required the development of a proper robust ﬁlter for a nonlinear system, as a
way of further mitigate errors propagation to the control system and improve its performance. As such, a new nonlinear
LQG/LTR algorithm, validated through computational simulation testing, is proposed on this paper. This research work was
conducted in the Laboratory of Avionics and Control of the Department of Aerospace Sciences (DCA) at the Faculty of
Engineering of the University of Beira Interior and supported by the Aeronautics and Astronautics Research Group (AeroG) of
the Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics (LAETA). The author would like to thank Professor K.
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Optimal Robust Nonlinear LQG/LTR Control with
application to Longitudinal Flight Control
Introduction
Due to the complexity and rhythm of the nowadays life in this modern age, time is becoming
increasingly scarce in order to keep up the pace with all the demands. And though,
advancements in automation procedures and systems had largely helped to reduce workload
and improve schedules, there is still an important gap that must be fulfilled. For instance,
whilst actual flight plan fulfilment requires 4D navigation, existing autonomous navigation
procedures are mostly done in 3D because of the stringent certification requirements for 4D
flight and due to the complexity in coping with time of arrival at waypoints. Therefore, there
is a need for the development and testing of an algorithm that, when implemented on an
aircraft’s autopilot system, will enable the aircraft to autonomously fulfil its scheduled timeof-arrival at a designated waypoint. As an initial step on that development process, the present
work focuses on the simulated testing of improved and up-to-date optimal control and filtering
methodologies that will be implemented in the aforementioned algorithm. More precisely it
presents the background theory and simulated results of an LQG/LTR controller method when
applied to a Classical Atmospheric Disturbances Simulation Test of an UAV on stable levelled
flight.

1. Theoretical Background
In order to achieve the desired level of flight efficiency and safety, especially with beyond
visual range UAVs flights, it is crucial to ensure proper control of the aircraft through error
mitigation and pilot/operator’s workload reduction technologies. This level of precision flight
control is achieved by resorting to the physical implementation of computerized systems that
allow for automated flight. These systems are generally known as Autopilot Systems, and they
combine the information provided by the aircraft’s onboard sensors with the known Flight
Dynamics Equations, Aircraft’s Data, to correlate them through an algorithm and achieve a
timely Optimal Control solution that will be commanded by the system to the Aircraft’s Control
Surfaces and Engine(s). This algorithm is referred to as an Optimal Control Method. Following
on from previously developed work [1] and tests results, this work focuses on the further
improvement of the LQR Controller Method by addressing the treatment of the unavoidable
noise on data acquisition sensors with the implementation of a Kalman Filter upon the LQR, a
combination usually referred to as a LQG Controller Method. The theoretical background for
such methods is provided on the following sub-sections.

1.1. LQR Controller Method
In a LQR controller, the time-continuous linear system, referring to longitudinal control, is
described by [1][2][3][4]:
n
m
(1)
x  A x  Bu , x IR and u  IR
The cost function is defined as:
J 



0

F  x, u  dt

(2)

Where: x – Aircraft’s Longitudinal State variation; A – Jacobian Matrix concerning the State
Vector; x – State Vector; B – Jacobian Matrix concerning the Control Vector; u – Control Vector;
J – Cost Function; F – Function of the state and control vectors.
With F  x, u   xT Qx  uT Ru .

(3)
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As for longitudinal flight, A is the Jacobian matrix of F concerning the aircraft’s state vector
x and B the Jacobian matrix concerning the aircraft’s control vector u obtained from
linearization.
  x fV  x0 , u0  T 
 u fV  x0 , u0  T 




T 
T 


 u f  x0 , u0   
  x f  x0 , u0  
A  
; B  
T 
T 
(4)
   x f q  x0 , u0   
  u f q  x0 , u0   


T 
T 
   x f  x0 , u0   
  u f  x0 , u0   

____ x  V  q   ; _ u   e  T 
T

T

Where u must be such that it minimizes the coast function on the following way:
u : u  x  : J  u   



0

 xT Qx  uT Ru  dt

(5)

The feedback control law that minimizes the cost function in (eq. 3) is described by:
(6)

u  Kx

Where K 

mn

is the system’s gain matrix determined by:

1 T

KR B P

(7)
This cost function (eq. 2) is often defined as a sum of the deviations of key measurements from
their desired values. However, the main problem while properly scaling a LQR controller, i.e.
fine-tuning the controller for optimal performance, resides in finding the adequate weighting
factor’s Q and R matrices. In general LQR design, Q and R are simply determined by Bryson’s
method [1][5], where each state (Q matrix) and control (R matrix) parameter (diagonal
element) is calculated in relation to its maximum amplitude:
1
1
(8)
Qii  2
___ _ Rii  2
xi ,max
ui ,max
Where: A – State Vector Jacobian Matrix; x0 – Initial State Vector; u0 – Initial Control Vector; B
– Control Vector Jacobian Matrix; V – Aircraft’s Speed;  – Path Angle; q – Pitch Rate;  – Pitch
Angle; e – Elevator Deflection;  T – Throttle Setting; u – Control Vector; x – State Vector; J –
Cost Function; Q – State Vector Weighting Matrix; R – Control Vector Weighting Matrix; K –
System’s Gain; P – P Problem.
Although this method being a good starting point for trial-and-error iterations on the search for
the intended controller results, it is somehow limited by its maximum state values as, even
though the control values are limited only by their control surface’s maximum physical
properties, they lack a more proper optimization algorithm.
However, a better alternative method, proposed by Jia Luo and C. Edward Lan [6], is available,
since 1995, for the Q and R matrices estimation. The R matrix is still determined using Bryson’s
method (eq. 8) [1][5], as the problem lies, as noted before, in the determination of the optimal
state values of the Q matrix. In this method, the cost function J (eq. 2) is minimized by a
Hamiltonian matrix H, which is used to determine P.Q and R are, as stated before, weighting
matrices for, respectively, the state and control variables, and must be respectively defined as
positive-semidefinite and positive-definite. Considering the Theorem whereby a symmetrical
matrix has only real eigenvalues, it can be deduced that when Q  Q T , Q  0 , all its eigenvalues
are i  Q   0 and, when R  RT , R  0 , then all its eigenvalues are i  R   0 . The R matrix is
therefore a Penalization (or Ponderation) matrix of the control vector, which allows for some
flexibility upon its generation, and is therefore calculated by Bryson’s method (eq. 8).
However, the Q matrix must be such that its eigenvalues match the eigenvalues from a group I
Hamiltonian matrix H. Accordingly to the principle of the Pontriagin’s Maximum, the
Hamiltonian matrix is associated to the LQR’s “P Problem” (eq. 9)[1]. This consists in the
calculus of the H matrix by minimizing the control’s output cost function (eq. 6) while restricted
by the LQR’s longitudinal time-continuous linear equation x (eq. 1).
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x  Ax  Bu

 A  BR 1 BT 

P

H

(9)



T
T
 AT 
 Q
 J  u   0  x Qx  u Ru  dt
The eigenvalues of H are thereby symmetrically distributed in relation to the imaginary axis,
thus having positive and negative symmetrical real parts only. And as the “P Problem” is part
of the Â matrix of the LQR’s feedback system described as follows [1]:
Â  A  BR1BT P
(10)
P is found by solving the continuous time algebraic Riccati’s equation [2][7], in (eq. 11):
(11)
AT P  PA  PBR 1 B T P  Q  0
As the eigenvalues of Â are the same of those of the Group I of the Hamiltonian matrix H, they
can be specified as [1]:
 1  1  i1 ;

(12)

n  n  in ;


With Re  n   n  0;Im  n   n  0 .

Therefore, the state matrix Q must be determined such that [1]:
i : det  i I  H   0

(13)

Where I is an Identity matrix. For simplified calculations, it is enough to use the state matrix
A’s eigenvalues, but in order to minimize the cost function J (eq. 2) under certain imposed
flight qualities, and therefore, these eigenvalues must be subjected to such impositions. The Q
matrix is thereby defined as a diagonal matrix composed by a single vector qi =  q1 q2
. To satisfy the prior condition (eq. 13), qi must be such that [1]:
n

in order
i : fi  qi   det  i I  H  qi    0 
 J  q     fi  qi  
to minimize

2

qn 

T

(14)

i 1

Finding the qi values that satisfy J ( q) will give the solution to Q. However, in order to ensure
that Q comes as a positive-semidefinite matrix with Group I eigenvalues, the “diagonal vector”
T

is rather defined by the square root of its elements, i.e. qi   q12 q 22
qn2  , which prevents
Q from having undesired negative values in its diagonal [1]. A new control law comes as:
u  uref  K  x  xref 
(15)
This allows the LQR controller to fully stabilize an aircraft state and control variables for
optimized R and Q weighting matrices as the control output vector is given in function of the
deviation from the required output ( uref ) to maintain the aircraft on the desired attitude
described by the reference state vector xref [1].

1.2. Kalman-Bucy Filter

From the general discrete-time domain Kalman Filter theory, the estimator is given by:
xˆ  Axˆ  L  y  Cxˆ    A  LC  xˆ  Ly
(16)
The Kalman filter is applied whenever the uncertainties (or noise present either in the model,
in the observations or in both) are not negligible and therefore, cannot be ignored. This means
that   0 and   0 .These two random vectors are assumed to be white noises with Gaussian
distribution [8], i.e. both have null averages and each one has over-time uncorrelated values.
 X  AX    t 
(17)

 Y  Cx    t 

The Kalman filter’s equation (in time-continuous domain, i.e. Kalman-Bucy Filter) follows the
same logic reasoning as for the discrete-time domain, but with two particular details [8]:
1. The Riccati’s equation is differential, meaning:
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 P  AP  PA*  PC * R 1CP  Q


T


 P  t0   P0  E  x0  xˆ0  x0  xˆ0  

(18)

Where x̂0 is the assumed initial state for the system considered for the solving of the
differential equation (eq.16).
2. The weighting matrices are given by [8]:

Q  E  T  and

R  E  T 

(19)

Using the above equations (eq.18) and (eq.19), enables the achievement of the solution
for the differential matricial equation of Riccati on the instant

P  t    ,   t   : t  t



P  tk 

tk , being that [8]:
(20)

means that the estimative is very accurate [8].
Be it

Pk  P  tk  the solution of the Riccati’s equation on the instant tk , the gain is given by

[8]:
L  tk   Lk  Pk CR 1
The state filtering estimation equation is thereby as follows [8]:
xˆ  Axˆ  L(t )( y  Cxˆ )
Wherein,

(21)
(22)

xˆk 1 must be calculated as the solution of the differential equation (eq.22) [8].

1.3. LQG Controller Method

In control theory, the LQG, or Linear Quadratic Gaussian control problem, is one of the most
fundamental problems on optimal control. Essentially, the LQG controller is a Kalman Filter,
i.e. a Liner Quadratic Estimator, applied to a LQR, i.e. Linear Quadratic Regulator and deals
with uncertain linear systems disturbed by additive white Gaussian noise, while having
incomplete state vector information (i.e. not all the state vector variables are measured and
and/or readily available for feedback, meaning they are unknown variables) and undergoing
control subject to quadratic costs. “Moreover, the solution is unique and constitutes a linear
dynamic feedback control law that is easily computed and implemented. Furthermore, it is also
fundamental to the optimal control of perturbed non-linear systems.” [10][11]
“The separation principle guarantees that both the LQE and LQR can be designed and computed
independently. LQG control applies to both linear time-invariant systems as well as linear timevarying systems. The application to linear time-invariant systems is well known. The application
to linear time-varying systems enables the design of linear feedback controllers for non-linear
uncertain systems.” [10]

1.3.1. Continuous-Time Linear System LQG

Since the LQR requires a linearization of the system in order to be implemented, the same
linearized system can be used for our advantage as it enables the use of the easier to implement
linear LQG for a continuous-time system, instead of the non-linear option.
Given the following time-continuous linear dynamic system [10][11]:
 x(t )  A(t ) x(t )  B(t )u (t )   (t )
(23)

y (t )  C (t ) x(t )   (t )

Where: x is the state vector; x is the estimation of the state vector x ; u is the control inputs
vector; y is the vector of the measured outputs available for feedback; (t ) is the additive
white Gaussian noise that affects the system;  (t ) is the measurement of the white Gaussian
noise. The objective is to find the control input history
only on the past measurements

u(t ) which at every time t may depend

y  t  ,0  t   t such that the following cost function is

minimized [10][11]:
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

645

J  E  xT (T ) Fx(T )   xT (t )Q(t ) x(t )  uT (t ) R (t )u (t )dt  , F  0, Q(t )  0, R(t )  0
0


T

“Where

E

denotes the expected value. The final time (horizon)

T

(24)

may be either finite or

T

infinite. If the time horizon tends to infinity, the first term x (T ) Fx (T ) of the cost function
becomes negligible and irrelevant to the problem. Also, to keep the costs finite, the cost
function has to be taken to be J / T ” [10].
The LQG controller that solves the LQG control problem is specified by the following equations
[10][11]:
 xˆ (t )  A(t ) xˆ (t )  B (t )u (t )  K (t )  y (t )  C (t ) xˆ (t )  , xˆ (0)  E  x(0)
(25)

u (t )   L(t ) xˆ (t )


K (t ) is called the Kalman gain of the associated Kalman filter represented by the
first equation. At each time t this filter generates estimates xˆ(t ) of the state x (t ) using the
past measurements and inputs” [10].The Kalman gain K ( t ) is computed from the matrices
A(t ) and C (t ) , as well as the two intensity V (t ) and W (t ) associated with the white
“The matrix

 (t )

 (t )

and finally E  x (0) x (0)  ”. These five matrices determine
the Kalman gain through the following associated matrix Riccati differential equation [10][11]:

Gaussian noises

and

T

P(t )  A(t ) P(t )  P(t ) AT (t )  P(t )CT (t )W 1 (t )C (t ) P(t )  V (t )

P(0)  E  x(0) xT (0)

Given the solution

P(t ),0  t  T , the Kalman gain equals to [10][11]:

1

K (t )  P(t )C (t )W (t )
T

(26)

(27)

L(t ) is called the feedback gain matrix and is determined by the matrices A(t ) ,
B(t ) , Q (t ) , R(t ) and F through the following associated matrix Riccati differential

The matrix

equation [10][11]:
  S (t )  AT (t ) S (t )  S (t ) A(t )  S (t ) B (t ) R 1 (t ) BT (t ) S (t )  Q(t )

S (T )  F

Given the solution S (t ),0  t  T the feedback gain equals to [10][11]:

(28)

L(t )  R 1 (t ) BT (t ) S (t )
(29)
While the first of the two Riccati matrices is running forward in time, the second one is running
backwards in time. This similarity in between the two Riccati matrices is known as duality. The
first matrix Ricatti differential equation solves the linear-quadratic-estimation problem (LQE),
while the second matrix Riccati differential equation solves the linear-quadratic-regulator
problem (LQR). These problems are dual and together solve the linear-quadratic-Gaussian
problem (LQG).
“When A(t ) , B( t ) , C ( t ) , Q (t ) , R( t ) , and noise intensity matrices V (t ) and W (t ) do not
depend on t and when T tends to infinity, the LQG controller becomes a time-invariant
dynamic system, meaning that both matrix Ricatti differential equations may be replaced by
the two associated algebraic Riccati equations” [10].

1.4. LQG/LTR Controller Method

The Loop Transfer Recovery, or LTR for short, was specifically developed to overcome
robustness problems in the LQG control method, hence it is most commonly known as the
LQG/LTR Method, which stands for Linear Quadratic Gaussian Control synthesis with Loop
Transfer Recovery [12]. It was firstly introduced by Doyle and Stein in [12]. “The point of this
approach is based on the fact that using the observer has no effect on the closed loop transfer
function but has a harmful influence on the robustness properties. The LQG/LTR method aims
at modifying the Kalman filter so that the harmful effects on stability margins are attenuated
by making the open loop transfer function of the system (usually referred to as plant) with
observer asymptotically approximate the one which this would without the observer included”
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[13]. In fact, and accordingly with Chen, the LQG alone is “not an optimal control design
method” [14], “not even a stochastic control design method” [15], and “uses Fictitious KF”
[14](Kalman Filter). Therefore, “LQG/LTR should be regarded as one word” [14], as it
constitutes “a robust control design method that uses LQG control structure” [15]. So, be it
G ( s) a linear continuous-time plant with state-space matrices A, B, C, and D  0 . From the
system’s model [16]:
 x  Ax  Bu  H (y C x)
(30)

y  Cx  Du

Where x , u and y are respectively the system’s state vector, the algorithm’s calculated control
vector, and the system’s outcome of that control input. x is the system’s state variation from
the initial state, x , in time due to the control vector input, u and the respective measured
system’s outcome, i.e. the system’s state reaction to that input, y . The estimator, x̂ , is the
system’s state estimation based on the previous system’s outcome, y . And the system’s
feedback of the difference in between its known, measured current state, y , and it’s prior
estimative, x̂ , is given by the estimation’s variation parameter, x̂ , as [16]:
 xˆ  Axˆ  Bu  H ( y  Cxˆ )
(31)

u  Gx  Gxˆ

The LTR can be applied either at the entrance of plant, in which case G is constant and H is
variable, or at the exit of the plant, in which case G is variable and H is time invariable
(constant). The goal is then to minimize the cost function [16]:


min J    y T (t ) y (t )  u T (t ) Ru (t )  dt
0

(32)

Considering Q  C T C and R   I with   0 . Through Ackermann’s Formula [16], Q  QT  0
and hence R  RT  0 . Then, in accordance with the LTR fundamental Theorem, if the primal
state is controllable, the dual state is observable, the Plant’s Nominal Transfer Function Matrix
on frequency-domain, GN ( s) , is a square matrix, and its zeros/poles are on LHP (Left-Half Plan)
[16]:
(33)
G   1 BT P
Where P  PT  0 is the solution to the Algebric Riccati’s Equation given by [16]:
1
 PA  AT P  C T QC  PBBT P  0



(34)

And so, conerting the above to an equivalent feedback controller in the transfer-function form the
LQG/LTR gain, K, is given by [16][17]:
1

1
1
lim K ( s )  C   I  A  B  C   I  A  H , with det   I  A  BG .det   I  A  HC   0


 0

(35)

2. Nonlinear System LQG/LTR Controller Method Solution
However, as good as an advantageous approach the LQG/LTR method might be, in its current
form it is only applicable to linear system’s models (plants). Meanwhile, Aircraft’s Navigation
is inherently nonlinear and time-continuous. Therefore, there is a need to adapt the previously
described method’s equations and formulation for continuous-time nonlinear LQG/LTR system’s
application. For that purpose, the method should comply with two pre-requirements:
f ( x)

 0, f ( x) is nonlinear
 ||lim
x || 0 || x ||
(36)

 Find Q  || f ( x) ||  x
that satisfies

The system’s model (plant) thereby is defined as:
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 xˆ  Ax  Bu  f ( x )
, with Du  0

 y  Cx  Du
The linear LQG/LTR system’s model is given by the previous (eq.30)[16]:
 xˆ  Ax  Bu  f  xˆ   H  y  Cxˆ 

y  Cx


(37)

(38)

Therefore, it is easy to see that, when replacing y  Cx on the first equation, we get our
nonlinear f ( x ) for the estimator [16]:

xˆ  Ax  Bu  H  Cx  Cxˆ 

(39)

Interestingly enough, Cx  Cxˆ  x  xˆ , which is nothing less than the estimation’s error, x [16]:
x  x  xˆ
(40)
Also, the variation in estimation’s error is given by [16]:
x  Ax
(41)
It would seem from here, that the first criteria for this method is not met as:
f ( x)
H (Cx  Cxˆ )
H ( x  xˆ )
lim
 0  lim
 0  lim
0
(42)
|| x || 0 || x ||
|| x||  0
|| x||  0
|| x ||
|| x ||
Which, as the fraction’s bottom element converges for zero faster than the upper element,
would not hold true to the condition meaning that f  x  would converge for infinty rather than
to zero as intended. However, remember that from (eq.40), the estimation’s error, x , is null
if A is stable [16], meaning that:
f  x
H  x  xˆ 
H  0
0
lim
 0  lim
 0  lim
 0  lim
 0  lim 0  0  0  0
(43)
|| x||  0 || x ||
|| x||  0
||
x
||

0
||
x
||

0
|| x||  0
|| x ||
|| x ||
|| x ||
Thereby, the condition holds true for that f ( x ) , as long as A is stable. This becomes even more
evident the greater the order of the nonlinear system, as e.g.:
H  x 2  Cx  Cxˆ 
H  x 2  0
f  x
Hx 2
lim
 0  lim
 0  lim
 0  lim
0
|| x|| 0 || x ||
|| x|| 0
|| x||  0
|| x|| 0 || x ||
|| x ||
|| x ||
(44)
 lim Hx  0  0  0
|| x|| 0

Therefore as long as A is stable, which the LQG ensures (through the linearization of the flight
system’s equations as pre-requirement for LQR implementation), not only the second order of
Taylor’s expansion, f ( x ) , will satisfy the criteria, as, as it would be desirable, it ensures overtime estimation accuracy as x  0 .
With f ( x ) borrowed from the already existing method, only the matrix Q remains to be defined
in such a way that it meets the established criteria.
From [18], for a multivariable quasilinear stochastic system (Aircraft’s Navigation fits in the
description), where A, B, and C matrices variations, and  (noise) variations are null, it is safe
to assume P  0  P  const.  C  B . Therefore, on Matlab®, the command that would give the
LQR solution lqr(AT,CT,Q,R) is replaced by the modified command lqr(A,B,Q,R) in order to
achieve the LQG solution. The calculated eigenvalues on previous work, for the longitudinal
flight’s short and long period modes, are given by [1]:
1,2   SP LP    2, 25  19843i 0,0693  0,1588i 
(45)

The LQR’s weighting matrix Q is traditionally calculated by the Bryson’s Method (eq. 8)[1].
Quickly it is perceived that the Bryson’s Method directly satisfies the second criteria, for
positive eigenvalues only, as, from LQR (eq.3):

xT x
xT
x




xi2,max
xi2,max
Which is not the case, as the obtained eigenvalues on (eq.45) have negative real parts.
f  x   xT Qx  xT Qx   x 

(46)
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However, on the previous work [1], matrix Q was calculated through a new method presented
by Jia Luo and C. Edward Lan in 1995 [6], which proved to be a more robust and reliable
method. For the Luo and Lan Method, Q must be such that:
n

i : f i  qi   det  i I  H  qi    0 
 J  q     fi  qi     x
that minimizes
2

i 1

n

 J q   
i 1

 f  q    x   0

(47)

2

i

i

This method as the advantage of being able to calculate the Q matrix in order to satisfy the
mentioned condition despite the use of negative poles/eigenvalues,  . Therefore, this method
allows for the continuation from the previously achieved eigenvalues. Using the same
eigenvalues will also provide a better comparison term between the results of this Quasilenear
LQG/LTR method with the previously achieved results using only LQR.

3. Numerical Simulation
For space saving purposes, only part of the results is showcased in this article. The results
obtained for the LQG solution, without LTR, using Aoki’s Method are shown on figure 1, while
the results obtained for the LQG/LTR, using Aoki’s Method for the LQG and an adaptation of
the Luo and Lan Method for the recalculation of the Q matrix are shown on figure 2.
For better comparison terms, the numerical model follows on the same one used for the LQG
vs Batz-Kleinman Classical Disturbances Simulation Test of the previous work [1], for the given
state vector X   25.0000 0.0000 0.0000 0.0416 , which, upon inflicted a disturbances vector
T

x2 , becomes Xi   23.0000 2.0000 0.0300 0.0716 , and C is an 8x8 identity matrix.
T

Figure 1 – Linear Quadratic Gaussian Control Method results on a Classical Disturbances Simulation Test.

Figure 2 – Linear Quadratic Gaussian with Loop Transfer Recover Control Method results on a Classical Disturbances
Simulation Test.

As it is easily perceptible from the comparison between the two figures, the new LQG/LTR
method offers a much faster convergence to the reference values to the same degree of
smoothness as the standalone LQG method and its predecessor in which it is build upon, the
LQR method. As this new method simply replaces the calculation formulae for the Q matrix,
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and uses the same Matlab® lqr command due to the Aoki method, this LQG/LTR with Aoki
method doesn’t require an increase on computational workload, remaining as nimble as the
original non-filtered LQR method. And the diagonal values of the new Q matrix are given by

qi  0.0073 0.0075 0.0156 0.0122 0.0113 0.0006 0.4572 0.0663 .
T

Conclusion
In conclusion, as both the LQR and the LQG ensure a stable A matrix, the resource to the Luo
and Lan Method enables the use of the established LQG/LTR solution formulae for the nonlinear
continuous-time domain systems, by simply recalculating the Q matrix values to be used,
without having to resource to the separation principle, and separately design a LQR and an
Extended Kalman Filter (EKF), which had otherwise proven inadequate as they had lead to
several complications with matrix dimensions disagreements in previous attempts. This
provides a very quick, easy, and low-computational solution for nonlinear continuous-time
systems LQG/LTR method. It is easily seen that the LQG/LTR results converge far faster and
smoother than the LQG alone, proving both the LQG/LTR concept and the new method.
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Abstract
This paper provides a survey of nonlinear ﬁltering methods for state estimation based on Kalman ﬁltering. Early applications
relied mostly on the extended Kalman ﬁlter, and since these applications, several new approaches have been developed,
where various modiﬁcations are employed to provide better convergence or to improve other performance characteristics.
However most of them require intensive calculations that may be prohibitive for time-critical applications, such as the
ﬁltering methods based on the Monte-Carlo simulation concept. The current nonlinear ﬁltering methods are based either on
the local linearization or on the statistical approximation of the nonlinear system. This paper is a survey of some of these
methods, where a stochastic environment and a Gaussian assumption are considered. In this survey, not only the
mathematical background is addressed in an easy manner but also the characteristics, limitation and possible solutions for
each method are also discussed.
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Survey of Nonlinear State Estimation Based on
Kalman Filtering
1. Introduction
The filtering methods play an important role in a wide frame of applications, from objects
tracking, navigation of aerospace vehicles, multi-sensor data fusion, inertial navigation, to
computer vision applications, robotics, economic and communication systems, chemical
plants control, predicting weather and estimating structural macroeconomic models, the
need of filtering is always present to estimate, smooth and predict data. Therefore, it is an
important topic in modern control theory and control systems engineering. Regarding the
aerospace field, one of the main tasks is the state estimation, that means, nonlinear filtering
of trajectory data, particularly in the framework of space situational awareness, collision
warning and radar tracking.
Thus, filtering provides desirable tools in many situations of engineering and a good filtering
algorithm should be able to remove the noise from data while retaining the useful
information. Such topic is very important and at the same time is a very delicate process,
especially when facing online estimation with a statistical nature.
The problem of state estimation is a crucial task and deserves a special attention particularly
when it comes to time-critical applications in a highly nonlinear environment. The process of
state estimation requires robust filtering methods that can deal not only with the
uncertainties of the system dynamics, but also with the instrumental inaccuracies related to
the data acquisition system and the environmental disturbances. In addition, it needs to
consider that real-physical systems may have parameters whose values can be known only
with a specific accuracy and these uncertainties must also be considered since they might be
crucial to evaluate the behaviour exhibit by the system, which will have a direct impact on
the estimation of the state vector. All state estimation is based on the availability of highly
accurate information and that is why the development of methods that are able to provide
such results are extremely important.
The roots of the Bayesian analysis of time-dependent behaviour are in the field of optimal
filtering and the idea of constructing a mathematically optimal recursive estimator was initial
presented for linear systems due to their mathematically simplicity. The optimal filtering
history begins with the Wiener filter [1], which is a frequency domain solution to the problem
of least squares optimal filtering of stationary Gaussian signals. The Wiener filter is still
important nowadays; however, it is restricted to stationary signals only.
The success of optimal linear filtering in engineering applications is mostly due to Kalman
filter [2], which consist in a recursive solution to the optimal discrete-time linear filtering
problem. One of the reasons for the success of Kalman filter is its mathematical simplicity
and generality. In the early stages of its history, was seen that Kalman filter belongs to the
class of Bayesian filters and this fact is already well documented by [3], [4], [5] and more
recently by [6]. After the invention of the Kalman filter, the corresponding Bayesian
smoothers were also developed. Although the original derivation of the Kalman filter was
based on the least squares approach, the same equations can be derived from the
probabilistic Bayesian analysis [10], [13].
Presenting a survey of a field as diverse as nonlinear filtering is an ambitious task. Perhaps
the most difficult issue is to discuss all nonlinear filtering methods within a limited amount of
space. In order to achieve this goal, a conscious decision has been made to focus on the most
known nonlinear filtering methods, such as Kalman filter variations [12], [15], [16], [17], [18]
and Fokker-Planck equations [14], [19], [20]. The present paper survey these methods in a
stochastic environment, and a Gaussian assumption are also considered where not only the
mathematical background is addressed in an easy manner but also the characteristics,
limitation and possible solutions for each method are also discussed.
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The paper is structured as follows: section 2 addresses the Bayesian filtering, then in section
3,4 and 5 Kalman filters are discussed, respectively: Extended, Unscented and Cubature
Kalman filter, later the section 6 provides an overview of the advantages and limitations of
each method and section 7 presents the Fokker-Planck equations; finally, the section 8
provides the discussion and conclusion of the survey.

2. Bayesian Filtering
The purpose of this paper is to provide a Bayesian and Kalman mathematical inference that
can be used for modelling nonlinear systems, where the uncertainties of the system are taken
into account and the decisions are made according to rational principles.
The equations that will be shown in this chapter are the general equations that can be used
to compute the Bayesian filtering solution for state space models with linear Gaussian or
nonlinear/non-Gaussian features.
Definition 1 – Probabilistic state space model: A probabilistic state space model or nonlinear
filtering model consists of a sequence of a conditional probability distribution.

xk
for k  1, 2,... where, x k 

n

p  x k x k 1  , y k

p  yk x k 

is the state of the system at the time step k ; y k 

(1)
m

is the

measurement at the time step k ; p  x k x k 1  is the dynamic model, responsible to describe
the stochastic dynamics of the system. It can be represented as a probability density, a
counting measure or a combination of both, depending on how the state is defined, in other
words, depending if the system is continuous, discrete or hybrid; p  y k x k  represents the
measurement model - the distribution of the measurements given the state.
It is important to note that the model in equation (1) is assumed to be a Markovian model,
which implies the two following properties:
Property 1 – Markov property of states: The states x k : k  0,1, 2,... form a Markov sequence
(or a Markov chain if the state is discrete). This Markov property implies that x k (and all the
future states x k 1 , x k  2 ) given x k 1 is independent of anything that happened before the time
step k  1 :

p  x k x1:k 1 , y1:k 1   p  x k x k 1 

(2)

Following the same context, the past state is also independent of the future states (given the
present):
p  x k 1 x k:T , y k :T   p  x k 1 x k 
(3)
Property 2 – Conditional independence of measurements: The current measurement y k
given the current state x k is conditionally independent of the measurement and state
history:
p  y k x1:k , y1:k 1   p  y k x k 
(4)
These previous equations are the explicit form of Bayes’ rule; however, not practical for realtime applications because the number of computations per time step increase as new
observations are made, thus, the complexity computational increases with the amount of
data and at one point will become intractable. To cope with real-time data, it is necessary an
algorithm with the capacity to calculate a constant number of computations per time step.
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The solution is to compute recursively. So, the next equations won’t consider the full
posterior computation at all.
The main purpose of the Bayesian filtering is to compute the filtering distribution or the
marginal posterior distribution of the state x k at each time step k , always considering the
history of measurements up to the time step k .
The following theorem gives the fundamental equations of the Bayesian filtering theorem:
Theorem 1 – Bayesian filtering equations: The Bayesian filter recursive equations for
computing the predicted distribution p  x k y1:k 1  and the filtering distribution p  x k y1:k  are
given by the steps:
i. Initialization: The recursion starts from the prior distribution p  x 0  ;
ii. Prediction: Given the dynamic model, the predictive distribution of the state x k at the
time step k can be computed by Chapman – Kolmogorov equation:

p  x k y1:k 1   p  x k x k 1  p  x k 1 y1:k 1  dx k 1



iii. Update: Given the measurement y k at the time step k , the posterior distribution of the
state x k can be computed using the Bayes’ rule:
p  x k y1:k  

1
p  y k x k  p  x k y1:k 1 
Zk

where the normalization constant Z k is given as: Z k  p  y k x k  p  x k y1:k 1  dx k



.

In case of tracking, the parameters are defined as the sequence of the state dynamics of the
target and the measurements as the noise distance and noisy directions given by a radar.

3. Extended Kalman Filter
Most of the real-world dynamics and measurements models are described as nonlinear/nonGaussian systems so, the classical Kalman filter is not appropriate.
To solve the nonlinear filtering problems, it was developed an extension of the classical
Kalman filter – the extended Kalman filter (EKF), well documented by [4], [5], [6]. The EKF
model applies the classical Kalman filter to nonlinear systems through linearization, this
means, the EKF has the ability to linearize the current mean and covariance, using first-order
Taylor series expansion evaluated at current best estimate of the state.
If the process noise and the measurement noise are additive, the EKF can be described as:

x k  f  x k 1   q k 1
where, x k 

n

is the state, y k 

process noise, rk

m

,

y k  h  x k   rk

is the measurement, q k 1

(5)

N  0, Q k 1  is the Gaussian

N  0, R k  is the Gaussian measurement noise, f . is the dynamic model

function and h . is the measurement model function.
The functions f and h also depend on the step number k , but for notational convenience,
this dependence has not been explicitly denoted.
The core idea of the EKF is to use or assume Gaussian approximations to obtain the filtering
densities:
p  x k y1:k  N  x k m k , Pk 
(6)
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Algorithm 1: The prediction and update steps of the first order Extended Kalman filter, in the
additive noise case, are given by:
Table 1: Extended Kalman Filter equations for additive noise.

Prediction Step

Update Step

 
S =H  m  P H  m   R
K =P H  m  S
v k =y k -h m k

m k  f  m k 1 

k

Pk  Fx  m k 1  Pk 1FxT  m k 1   Q k 1

x

k


k


k


k

T
x


k

T
x


k

k

1
k

m k =m k  K k v k

Pk =Pk  K k Sk K kT
where, the matrices Fx  m  and H x  m  are the Jacobian matrices of f and h with respect to
state and noise. The elements are given by:

 Fx  m   j , j ' 

f j  x,q 
x j '

,
x=m,q=0

 H x  m   j , j ' 

h j  x,r 
x j '

x=m,r=0

It is important to note that the recursion starts with the prior mean m0 and covariance P0 .

4. Unscented Transform
A relatively recent numerical method that can be used for approximating the joint of
distribution of random variables x and y is the unscented transform (UT), documented in the
literature by, for example, [7], [8].
The philosophy behind the UT numerical method differs from the linearization (presented
previously - EKF) in the sense that it tries to directly approximate the mean and covariance of
the target distribution instead of approximating the full nonlinear function [9].
The core idea of the UT method is to deterministically choose a fixed number of sigma points
that capture the mean and covariance of the original distribution of x . Then, these sigma
points are propagated through the non-linearity and from them, the mean and covariance of
the transformed variable will be estimate.
Although, the unscented transform resembles the Monte Carlo estimation, the approaches are
significantly different – in the UT method, the sigma points are select deterministically, while
in the Monte Carlo are selected randomly.
It is important to note that the UT can be applied without the Gaussian assumption, however
in this paper, the Gaussian assumption will be used, since it makes the Bayesian
interpretation of the UT method much easier.
The following procedure forms the Gaussian approximation based on the unscented transform
and considering the model as: x N  m,P  , y  g  x  .
- Step 1: A set of  2n  1 sigma points are form by the following mathematical expressions:

  0   m ,   i   m+ n    P 
i

,

  i  n   m- n    P  , i  1,..., n
i

where, .i denotes the ith column of the matrix,  is a scaling parameter defined in terms of
algorithm parameters  and  :    2  n     n . The parameters  and  determine the
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spread of the sigma points around the mean. The matrix square root denotes a matrix such
that
-



T

P P P.

Step
i 

2:

Propagate

i 

i  0,..., 2n which results in the transformed sigma points    .

 ,

g 

the

sigma

points

based

on

the

nonlinear

function

g  . :

i

- Step 3: Compute the estimate of the mean and covariance of the transformed variable:
2n

m
 U   Wi   i 

E g  x  

,

i 0



2n



c
i
i
SU  Wi       U      U

Cov g  x  

i 0



T

m
c
where the constant weights Wi  and Wi  are calculated by:

m
W0  
m
Wi  


n

, W0 c  


n

, Wi c  

1
, i  1,..., 2n
2n   



 1 2  



1
, i  1,..., 2n
2n   

 is an additional parameter used to incorporate the prior information, in cases where
distribution of x is non-Gaussian.
If the unscented transform is applied on the augmented function g  x    x,g  x   the result is
a set of sigma points, where the sigma points    and    are concatenated on the same
vector.
i

i

4.1. Unscented Kalman Filter
The unscented Kalman filter (UKF) is an approximate filtering method based on the UT
algorithm. Although resembles the Monte Carlo method, there is a fundamental difference:
the samples are not drawn at random but rather according to a specific, determinist
algorithm. In this case, the problems of a statistical convergence are not an issue and a high
order information about the distribution can be calculated using a very small number of sigma
points [11].
The UKF was developed with the assumption that approximating a (Gaussian) distribution is
easier than approximating a nonlinear transformation:

p  x k y1:k 

N  x k m k , Pk 

(7)

where, m k , Pk are the mean and covariance computed by the algorithm.
Algorithm 2: The prediction and update steps for the additive form of the Unscented Kalman
filter are given by the following operations, performed at each measurement step k  1, 2,3,... :
- Prediction step:
i. Calculate the sigma points:

 k 1  mk 1 ,  k 1  m k 1 + n    Pk 1 
0

i

i

,

 k 1   m k 1 - n    Pk 1  , i  1,..., n
in

i

where the parameter  is defined by:    2  n     n .

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

656

 

i
i
ii. Propagate the sigma points through the dynamic model: ˆ k   f  k 1

, i  0,..., 2n

iii. Compute the predicted mean m k and the predicted covariance Pk :
2n





 0
 k    m k

,

2n

m
i
m k   Wi  ˆ k 

, Pk  Wi c  ˆ k i   m k ˆ k i   m k

i 0

i 0



T

 Q k 1

- Update step:
i.

Calculate

the

sigma

points:

 i
 k    m k + n    Pk 



 i

,

 in
 k    m k - n    Pk  , i  1,..., n



 i



i
 i
ii. Propagate the sigma points through the measurement model: ˆk   h  k  



, i  0,..., 2n .

iii. Compute the predicted mean k , the predicted covariance Sk of the measurement, the
cross-variance
2n

of



c
i
Sk   Wi  ˆk   k
i 0

the

state

 ˆ    

T

i

k

k

 Rk

and

the
2n

measurement





, Ck  Wi c  ˆ k i   mk ˆki   k
i 0

2n

m
i
k   Wi ˆk  ,

Ck :



T

i 0

.

iv. Given the measurement y k , compute the filter gain K k , the filtered state - the mean m k
and the covariance Pk : K k  Ck Sk1 , m k  m k  K k  y k  k  , Pk  Pk  K k Sk KTk

.

5. Cubature Kalman Filter
The Cubature Kalman filter (CKF) is a method based on the cubature transform to conduct the
prediction using the cubature points which have the same weight, this means, the cubature
transform is used to approximate the multidimensional integrals with deterministic cubature
points. The CKF can be descripted as a derivative-free sequential-state estimator that relies
on the integration for its operation.
Algorithm 3: The additive form of the cubature Kalman filter (CKF) algorithm:
- Prediction step:
i. Calculate the sigma points:

 k 1  mk 1 + Pk 1  i  , i  1,..., 2n
i

T

being P= P P where

P is the Cholesky factor of the covariance matrix P or some other

similar square root of the covariance matrix and   1

i ,...,in 

unit sigma point 

 ik 

is an n-dimensional vector with one

at element k and in this case, is defined as:


 i   

nei , i  1,..., n

 nei  n , i  n  1,..., 2n
where ei denotes a unit vector in the direction of the coordinate axis i .
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i
i
ii. Propagate the sigma points: ˆ k   f  k 1

, i  1,..., 2n .

iii. Compute the predicted mean m k and the predicted covariance Pk :
2n

m
i
m k   Wi  ˆ k 

, Pk 

i 0



1 2n i 
 ˆ  mk
2n i 1 k

  ˆ    m 

k

i

k

T

 Q k 1

- Update step:
i. Calculate the sigma points:

 i
 k    mk + Pk   i  , i  1,..., 2n where   i  is defined as   i   

nei , i  1,..., n

 nei  n , i  n  1,..., 2n



i
 i
ii. Propagate the sigma points through the measurement model: ˆk   h  k  



, i  1,..., 2n

iii. Compute the predicted mean k , the predicted covariance Sk of the measurements, the
cross-variance of the state and the measurement Ck :

k 

1 2n i 
 ˆ
2n i 1 k

, Sk 



1 2n i 
 ˆ  k
2n i 1 k

 ˆ    

T

i

k

k

 Rk

, Ck 





1 2n  i 
i
   mk ˆk   k
2n i 1 k



T

iv. Given the measurement y k , compute the filter gain K k , the filtered state - the mean m k
and the covariance Pk : K k  Ck Sk1 , m k  m k  K k  y k  k  , Pk  Pk  K k Sk KTk

The form just presented is the CKF of Arasatnam and Haykin (2009) obtained when the third
order spherical cubature integration rule is applied on the classical Gaussian filter.
It is important to note that in the CKF literature, the “third order” characteristic of the
cubature integration rule is often emphasized, however in the covariance computation, the
rule is only exact for the first order polynomials. Thus, in that sense CKF is a first order
method.

6. Advantages and Limitations – Overview
In the estimation field, most of the variables of interest, which compose the state of the
system, cannot be measured directly. So, the idea is to generate precise methods to extract
valuable information from noisy signals (since all measurements are corrupted by noises,
biases and device inaccuracies) to obtain an optimal estimate of the desired quantities
minimizing the error as possible.
When choosing the filter, it is important to consider the characteristics of the system and the
characteristics of filter algorithm itself. Because all algorithms will have advantages and
limitations when applied on specific environments. This survey will nominate some.
Regarding the extended Kalman filter (EKF) and comparing to other non-linear filtering
methods, the advantage is the simplicity of its algorithm, since the linearization is a common
way to obtain the non-linear systems approximations, it’s very easy to understand and apply.
Another positive point of EKF method is the ability to maintain the computationally efficiency
of the classic Kalman filter recursive update form.
Although the popularity of the EKF, this method presents several limitations. One of the
issues are seen when it is applied on highly non-linear systems, since the EKF is based on local
approximations, the estimate suffers serious problems, as presenting a quickly divergent
behaviour. After the non-linear transformations, the filter acts as an ad hoc estimator that
only approximates the optimality of Bayes rule by linearization. The filtering model is also
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restricted in the sense that only Gaussian noise processes are used. Also, the Gaussian
restriction prevents the use of hierarchical models or other models that are described by high
non-Gaussian distributions.
Another negative point is that the EKF requires the measurement and dynamic models
functions to be differentiable, which is a restriction.
In some cases, the computation of the Jacobian matrix is simply impossible, which renders
the use of the EKF impossible. Even when the matrix exists and can be computed, the actual
computation and programming can be quite error prone and hard to debug.
Lastly, the EKF often yields an underestimated error covariance because it does not account
the prior covariance matrix in its analytical linearization approach.
Regarding the unscented Kalman filter (UKF), the advantage of this method over the EKF, is
that the UKF is not based on linear approximation at a single point but rather uses further
points in approximating the non-linearity and since it applies the unscented transform, the
filter is able to capture higher order moments, caused by the nonlinear transformation itself,
better than the Taylor series based approximations. Another difference between these
methods is, in the UKF, the measurement and dynamic model functions are not required to be
differentiable nor do their Jacobians matrices need to be computed.
In UKF method, the mean estimate is exact for polynomials up to order 3, which is an
advantage; however, the covariance computation is only exact for polynomials up to the first
order. Also, the UKF doesn’t requires the computation of any expected valued (in the closed
form), only requires the evaluations of the dynamic and measurement models.
In some cases, the UKF accuracy is not expected to be as good as it could be, because the
algorithm uses a fixed number of sigma points (2n+1) in the approximation area, which is a
restriction. Another limitation is the requirement of a slightly more computational operations
(for example, when compared with EKF method). The UKF method also requires the update of
the covariance matrix at each time step, which also contributes for an increase on the
computational load. It is important to note that the UKF algorithm is also a parameter
dependent, this means, the description of the parameters will have a direct effect on the
final state vector estimate.
The CKF method is similar to UKF method in the way that avoids the linearization of nonlinear
systems by using a set of points to predict the state vector and the covariance matrix, which
is an advantage. However, CKF has a strictly theoretical derivation based on Bayesian and
spherical-radial cubature principles while UKF does not. Also, in CKF, the set of points is
acquired by integration, which leads to equal and positive values of all weights, while in the
UKF method the weights are easily negative when facing high dimensional systems, which
reduce the filter accuracy and stability.
As happen with the UKF method, the CKF also use a fixed number of points when calculating
the approximation area and also requires an updating of the covariance matrix at each time
step, that can be translated as more computational time needed and an increment on the
computational complexity.
The CKF method also has some notable advantages: it presents a good solution efficiency
when applied to high dimensional nonlinear problems (because the computational cost of the
CKF at each recursion cycle is a linear function of the number of function evaluations); it is
derivative-free and it is the closest known approximation to the Bayesian filter that could be
designed for nonlinear Gaussian filtering problem (due to the maximum entropy principle)
when given the second-order statistic of the state and innovations process.
Unfortunately, in most of the cases, the posterior density is intractable and this can happen
because when the CKF method is applied on multi-dimensional systems, it is necessary to
compute multi-dimensional integrals and even after they are computed it may be difficult to
propagate the posterior density through subsequent time steps, because there is no guarantee
that the new posterior density will remain closed with finite summary statistic expressed in
terms of (quasi-) moments. As can be seen, the CKF is committed to digital hardware and due
to numerical imprecision, it may exhibit a divergent behaviour or even a complete failure.
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7. The Fokker-Planck Equations
Fokker and Planck first introduced the linear Fokker-Planck equation (FPE) to describe the
Brownian motion of particles and it is one of the most important equation of nonequilibrium
statistical mechanics, that rules the time evolution of the probability distribution associated
with a given physical system, in the presence of an external force field [14], when a
continuum expresses the states of the system.
The FPE can be described as linear or nonlinear with respect to the probability density
functions. The linear FPE occurs on stochastic systems exhibiting a Markovian process (or a
diffusion process); while the nonlinear FPE are used to describe the behaviour of complex
systems involving stochastic feedback, mean field interactions, anomalous diffusion and
quantum distribution.
Being, p  x  t   the probability density of the stochastic process x  t  and assuming that x  t 
is a Markov process, this is, the probability of x  t3   x3 given that at the time t1 , x  t1   x1
and at t2 , x  t2   x2 with t1  t2  t3 , then:







p x  t3   x3 x  t1   x1 , x  t2   x2  p x  t3   x3 x t2   x2
The Chapman-Kolmogorov equation is satisfied for any Markov process:



  

 



(7)



p x  t3   x3 x  t1   x1  p x  t3   x3 x t2   x2 p x t2   x2 x t1   x1 dx2

(8)

Assuming that, the Markov process x  t  is invariant in time, then:
p  x  t1  s    p  x  t1  

(9)

The strategy given in [14] will be followed to derive the Fokker-Planck equation.
Shorten the notation p  x  t    p  x, t  and considering the integral: I  





h Y 

where h Y  is a smooth function with compact support.

p Y , t X 
t

dY ,

The derivative can be written with respect to t as a limit and interchange limit, where the
integral is:
 p Y , t  t X   p Y , t X  
p Y , t X 


h Y  
 dY
(10)
 h Y  t dY  lim




t
t 0


Then, the Chapman-Kolmogorov identity is used on the right-hand side in a way that Z is the
intermediate point, this way it can be written as:
1 









  h Y   p Y ,  t Z  p  Z , t X  dZdY   h Y  p Y , t X  dY 
lim

t 0 t 

(11)

And since p is a probability density, the integral over the real line is 1. The limits of
integration, in the first term, can be changed. Letting Y approaching Z in the second term,
then:

1  

(12)
  p  Z , t X   p Y , t Z   h Y   h  Z   dYdZ 
lim

t 0 t 
Assuming that h Y  is smooth, then it can be expanded as a Taylor series about Z .
Therefore, the above integral can be written as:
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1  
n
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Z
,
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X
p
Y
,

t
Z
h
Z
dYdZ 







lim



 

n!
t 0 t 
n 1


So, the function can be defined as: D n   Z  

(13)

1 1 
Y  Z n p Y ,  t Z  dY


n ! t

And the integral I can be written as:


h Y 



p Y , t X 
t

dY  







n
n
p  Z , t X       Z  h   Z  dZ

(14)

n 1

Integrating by parts n times and assuming the integrals are equal:

p  X , t 
t



n

    n

  
  D  Z  p  Z , t X 

Z


n 1

(15)

i
1
2
Assuming that D   Z   0 for all i  3 and setting D   X   b  X  and D   X     X  , the

last equation becomes:

p  X , t 
t





 b  X  p  X , t    2   X  p  X , t  
X
X

(16)

which is the Fokker-Planck equation in one variable. The generalized equation, in case
X=  X 1 , X 2 ,..., X N  , is:

p  X, t 
t

N

 
i 1

N N


b  X  p  X, t    

  X  p  X, t  
Xi
i 1 j 1 X i X j

(17)

The numerical solution of Fokker-Planck equation provides the complete probability density
(conditioned on the measurements) where the Bayes’ rule can be used to correct the
statistics at a measurement time. It has an optimal performance if designed carefully, but at
the cost of an enormous computational complexity for high-dimensional problems.
For fixed grids, it has an exponential growth of the computational complexity (as a function
of dimension of the state vector), this means, the computational complexity grows
exponentially with dimension of the state vector (using standard textbook methods);
however, the same doesn’t necessarily happen for adaptive grids.
The problem to solve is to find a method that could approximate the solution of the FPE in
real time, then the nonlinear filter problem would be solved. Taking into account the broad
range of applications of the Fokker-Planck equation, it is necessary to have a method that can
efficiently solve it. Unfortunately, there are very few FPE that can be solved analytically.

8. Discussion / Conclusion
In the filtering methods presented on this paper, the estimates are optimal only when the
mathematic model is linear and accurately known, and the system and measurement noises
are white and Gaussian. However, in practical applications, these requirements are not easily
satisfied since the models of the physical problems, most of the times, are inaccurate or
incomplete; the covariance matrix is often ill-conditioned and the non-linearities in the
equations that describe the physical system (vehicle dynamics) are imprecise. It is also
needed to consider the random environmental disturbances, that are not easily calculate and
the instrumental inaccuracies that are hard to modulate but have a direct impact on the
estimate because the system model and its associate noise statistical characteristics are
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obtained based on the priori knowledge, which have some errors when compared with the
true values.
So, it is important to search for a more accurate adaptive solution with a wider range of
applications, where the divergences of nonlinearities problems inherit to real world systems
are optimized. Some of the solutions may be:
1. The EKF only uses the last estimated state vector to compute an improved
linearization however, a linearization based on all data available may be more accurate;
2. Design an algorithm that is part recursive and part non-recursive, will allow more
flexibility in the fundamental trade-off of accuracy versus computational complexity;
3. Develop an exact nonlinear filter with finite but growing dimension.
The “fixed finite dimensional filter” has this name because the state vector has a
finite dimension that is fixed, that means, it does not grow as more measurements are
collected;
4. Prove a generalization of the Darmois-Koopman-Pitman theorem for smooth nonlinear filtering problems with non-zero process noise, as well as for finite but growing
dimensional problems and for problems with less smoothness and less regularity;
Theorem 3 – Darmois-Koopman-Pitman: For non-compactly supported distributions, exact
sufficient statistics with bounded (not growing with n) dimensionality exist only for
distributions in the exponential family.
5. The proposal densities, from the exponential family and exponential sums, should
be used rather than the Gaussian proposal;
6. Some ideas should be borrowed from physics to solve engineering applications, as
relating Boltzmann’s entropy and the second law of thermodynamics to the evolution of
uncertainty in nonlinear filters. Recently, Mitter and Newton [9] give some steps forward on
this topic, but still there is space for more improvements;
7. The numerical solution of the FPE (Fokker Planck equations) suffers from the
exponential growth of computational complexity as a function of the dimension of the state
vector especially for fixed grids, however not necessarily for adaptive grids. So, to avoid the
problem of dimensionality, an adaptive grid should be use rather than a fixed grid – “meshfree”;
8. On FPK a good density proposal should be use, as in EKF or as in UKF, to position
the nodes for a mesh-free numerical solution. On this approach is very important to:
a) quantify the error in the solution in terms of mesh;
b) use a good error criterion, that will depend on the final use of the equation
solution – It is pointless to design an adaptive mesh to optimize the wrong error criterion.
c) when designing the mesh, it is important to use a rigorously correct but not very
tight bound on errors.
Actually, there is still a lot of space for more improvements on all nonlinear filtering topic
and a better solution may pass by a robust adaptive filter where the variability of
environmental disturbances, the uncertainties of the vehicle dynamics and the instrumental
inaccuracies are taking into account, providing a more accurate, precise and robust estimate
without compromising the processing time and computational complexity.
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Abstract
The development of Remotely Piloted Aircrafts (RPAS) for civil applications has been rapidly growing over the past years.
This work presents a solution for the generation of optimal trajectories for RPAS subject to manoeuvrability and collision
avoidance constraints. To achieve this task a two-layered approach is proposed. In the ﬁrst stage, classical path planning
techniques are implemented to generate safe and ﬂyable paths in a known static environment. The A* algorithm and Ant
Colony Optimization (ACO) are used to ﬁnd an optimal sequence of waypoints in a discrete environment. To ensure that the
path is ﬂyable and complies with curvature constraints, an optimization of Rational Bezier curves is implemented. The
second stage is developed for real-time implementation and potential ﬁelds methods are used to replan the initial path when
new obstacles are detected. For the global path planning stage the best results were found to be provided by using ACO to
optimize waypoint order, A* to connect the waypoints and rational Bezier curves with constraint restriction. The Potential
Fields method is computationally inexpensive proving to be a feasible solution for real-time implementation. It is shown that
the algorithms perform reasonably well in several scenarios.
Keywords
RPAS; Collision avoidance; Path planning; A* algorithm; A* algorithm
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Path Planning and Collision Avoidance Algorithms
for Small RPA
1

Introduction

Safety is the most important factor in aviation. Remotely Piloted Aircraft (RPA) can present a
hazard to other aircraft, people and property owing to their characteristics and specific
operational applications. Current civil applications for RPA include infrastructures and traffic
monitoring, search and rescue operations among many others. These tasks require that the RPA
can autonomously go through specific waypoints while avoiding collisions on the way. Path
planning with obstacle avoidance is a fundamental aspect of autonomous vehicles operations.
To this day, several solutions have been developed to tackle this problem. The proposed
methods are usually divided into two main categories: global and local path planning. Global
path planning requires a known static environment and is generally performed offline before
the mission begins. Local path planning methods are implemented during mission execution and
are responsible for the replanning of the original path when new obstacles are detected.
Graph search algorithms are one of the most popular methods used in robot path planning.
These methods are heavily based on the Dijkstra’s algorithm [1]: starting at one vertex, a graph
is searched by exploring adjacent nodes until the goal state is reached, with the intent of
finding the optimal path. In [2], a variation of the A* algorithm is proposed for path planning of
fixed-wing RPAs in 3D environments, providing a feasible solution for offline path planning with
turning and climbing angles constraints. Rapidly Exploring Random Tree (RRT) is a popular
search algorithm when dealing with high dimensional spaces. In [3], a greedy version of closedloop RRT is used to plan the collision avoidance path. The collision with manned aircraft is
predicted based on the RPA current flight route and the aircraft ADS-B data. The Ant Colony
Optimization algorithm has also been applied to the RPA global path planning problem [4],[5].
The solutions, however, are only applied to 2D environments, considering a constant flying
height, which is not suitable for many applications of flying vehicles. The Artificial Potential
Field methods are an approach inspired by physical potential fields. These methods are
generally used for reactive collision avoidance systems [6] and are a good solution for online
implementation. In [7], this approach was applied to formation flights. Velocity Obstacles are
another approach for local path planning. This method was initially developed for ground
vehicles but have since been applied to RPAs [8],[9],[10]. The method also allows cooperative
manoeuvres [11].
This work presents a two-stage path planning architecture. In the first stage the global planning
module, which assumes a known static environment, determines a collision free path from a
given start to goal configurations. This path is given as a reference for the mission execution
stage and as new threats are detected by the on-board sensors, the local planning module must
replan the path to avoid these new obstacles.

2

Path Planning Framework

Figure 1 illustrates the proposed framework for the path planning system and its integration
with the other system modules. The navigation module is responsible for the estimation of the
RPA state, which comprises its position and velocity. The obstacle detection module contains
the sensors and algorithms necessary to detect and estimate the obstacles state. In this work,
the type of sensors used will not be specified, but it is assumed that there is a working method
of sensor fusion to obtain the necessary information about the environment. For the purpose
of collision avoidance, a safety volume is defined around the obstacles. Due to its simplicity
and ability to encompass a wide variety of obstacle types a cylindrical model is used to
represent obstacles. The pre-flight path planning module is used offline to find an optimal path.
During mission execution the planned path 𝑃𝑟𝑒𝑓 , is given as a reference to the path tracking or
path following module that, in conjunction with low level controllers, has the task of finding
the necessary control inputs for the RPA to follow the given path. If new obstacles are detected
during mission execution, the path replanning module is activated and an avoidance segment
𝑃𝑎𝑣 is planned.
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Figure 1 – System architecture

3

Pre-Flight Path Planning

The fundamental problem of path planning consists of finding a sequence of actions for an agent
that can take it from one location to another while avoiding any obstacles on the way.

3.1 Configuration Space
A key concept of path planning is the representation of the physical world where the RPAS will
operate. The environment model includes several natural conditions such as terrain, weather
and obstacles.
In this work the configuration space will be defined as a regular grid. This is a conceptually
simple representation, easy to construct and by properly defining the grid resolution it is
possible to find cinematically feasible paths. This representation is also convenient as an action
space can be independently built and a set of common actions that can be applied to any of
the states in the configuration space. When deciding on the grid size some limitations of the
RPA must be considered. Looking at Figure 2, it is possible to deduce the grid resolution
𝑅𝑐𝑢𝑟𝑣
𝛥𝑥 = 𝛥𝑦 =
(1)
√2
where 𝑅𝑐𝑢𝑟𝑣 is the minimum turning radius that the RPA can perform.

Figure 2 – Grid resolution

Fixed-wing platforms are not allowed to climb at an angle superior to the maximum climb angle,
𝛾𝑚𝑎𝑥 , hence the resolution along the vertical plane is defined according to this limit as
𝛥𝑧 = 𝛥𝑥 × 𝑡𝑎𝑛−1 (𝛾𝑚𝑎𝑥 )
(2)

3.2 Constraints
Some of the kinematic constraints of the vehicle, like minimum turning radius and maximum
climb angle, were already included in the definition of the search space. Other constraints in
the vehicle’s manoeuvrability can be included in the process of node expansion during the
search process through the graph.
Distinct expansion rules are defined for multirotor and fixed-wing platforms. For a nonholonomic vehicle, or multirotor platforms, any of the 26 neighbouring nodes in a regular grid
can be reached as illustrated in Figure 3 (left). Fixed-wing platforms have a forward only motion
and cannot make sharp turns or climbs. To incorporate manoeuvrability restrictions, a set of
expansion rules is defined as seen in Figure 3 (right).
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Figure 3 – Expansion rules for multirotor (left) and fixed-wing aircraft (right)

Other constraints are the minimum safety distance. Given the relative distance between the
RPA position and the obstacle centre 𝑑𝑜 , the collision avoidance constraint is
𝑑𝑜 = ‖𝑃𝑅𝑃𝐴𝑆 − 𝑃𝑂𝑏𝑠 ‖ ≥ 𝑅𝑠 = 𝑅𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 + 𝑑𝑚𝑖𝑛
(3)
where 𝑅𝑠 is the obstacle radius plus the minimum allowed distance between vehicle and
obstacles and the minimum distance 𝑑𝑚𝑖𝑛 , is defined by considering possible deviations that
may occur during the execution of the path.
The mission constraints are the waypoints given to the path planner which the RPA must visit
given as
𝑊𝑃𝑠 = {𝑷𝟏 , … , 𝑷𝒏 },
𝑷𝒊 = [𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ]
(4)

3.3 Cost Function
Depending on the mission objectives, different cost functions can be considered. RPAs have
limited range and endurance so when planning paths a broadly used criteria is the minimum
distance. Looking at the problem of limited on-board energy another important objective would
be to plan for least energy cost paths.

3.3.1 Minimum Distance
For the minimum distance paths, the cost function is simply given by the sum of Euclidean
distance between all points. Considering a path 𝑷 = {𝑷1 … 𝑷𝑁 } of 𝑁 waypoints, the cost is
given by
𝑁−1

𝐹𝑑 = ∑‖𝑷𝑖+1 − 𝑷𝑖 ‖

(5)

𝑖=1

3.3.2 Minimum Energy
To formulate the energy minimization problem, an energy balance is considered. Considering a
point mass model for the RPA, its motion can be analysed using the work and energy method.
The energy balance is a statement about how much energy is spent when the RPA moves from
point 𝑖 to point 𝑗
1
𝐸𝑖→𝑗 = 𝑚 (𝑣𝑗2 − 𝑣𝑖2 ) + 𝐷𝛥𝑠 + 𝑚𝑔𝛥ℎ
(6)
2
where 𝑚 is the RPA mass, 𝑣𝑖 and 𝑣𝑗 the vehicle airspeed at points 𝑖 and 𝑗, 𝐷 the drag component,
Δ𝑠 the air displacment, 𝑔 the gravity acceleration and Δℎ the height variation between the two
points. The cost function for minimum energy paths is then given by
𝑁−1

𝐹𝑒 = ∑ 𝐸𝑖→𝑖+1

(7)

𝑖=1

This simplified model can be applied to either fixed-wing platforms or multirotors. In the latter
case the drag component tends to be negligible.

3.4 Path Search
To generate an optimal path for the RPA, two algorithms are considered: A* and ACO.
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3.4.1 A* Algorithm
The A* algorithm [2] works by systematically searching the graph by applying the transition
function and choosing the states that minimize the cost function, given by
𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛)
(8)
where 𝑔(𝑛) denotes the cost to reach the node and ℎ(𝑛) represents the cost of getting from
the node to the goal, while keeping track of the visited nodes so that no redundant exploration
occurs.
This method is known to be complete (it always finds a solution if one exists) and optimal (the
solution found is the optimal one) if the heuristic function is admissible (it never overestimates
the solution cost) and consistent (for every node 𝑛 and every successor 𝑛′ the cost of reaching
the goal from 𝑛 is less than the step cost from 𝑛 to 𝑛′ plus the cost from 𝑛′ to the goal).

3.4.2 Ant Colony Optimization
Ant Colony Optimization [4],[5] is a metaheuristic method derived from the observation of real
ant’s behaviour that use a pheromone trail to mark paths from the nest to the food source. A
set of ants is placed at the departure node and following a probabilistic model they transition
between nodes until all the required waypoints have been visited. Once each ant has found a
solution, the pheromone trail is updated giving more emphasis to the best solution found so
far. While ants construct their solution the transition probability of the 𝑘 ant move from node
𝑖 to node 𝑗 is given by a random proportional rule
𝛼

𝑘
𝑝𝑖𝑗

=

[𝜏𝑖𝑗 ] . [𝜂𝑖𝑗 ]

𝛽

𝛼

∑[𝜏𝑖𝑗 ] . [𝜂𝑖𝑗 ]

𝛽

(9)

where 𝑛𝑖𝑗 is the heuristic value, 𝜏𝑖𝑗 the pheromone value and 𝛼 and 𝛽 determine the influence
of the pheromone trail and the heuristic information.
Pheromone trail: the pheromone trail represents the desirability of visiting one node after the
other. Generally pheromones are deposited in the edges connecting the graph nodes, however
when planning in a large tri-dimensional grid it is infeasible to define each possible edge
connecting nodes so in this implementation pheromones will be deposited in each node instead
of the edges.
Heuristic information: to ensure that ants reach the target point, the heuristic value is defined
either as a measure of distance or a measure of energy expenditure. The heuristic information
is computed according to
𝑐

1−𝑐

1
1
𝜂𝑖𝑗 = ( ) ( )
𝑑𝑖𝑗
𝑒𝑖𝑗

(10)

where 𝑑𝑖𝑗 represents the Euclidean distance between node 𝑖 and node 𝑗 and 𝑒𝑖𝑗 represents the
energy spent in the transition between nodes, and calculated using (6). The constant 𝑐 is 1
when distance is minimized and zero if energy is minimized.

3.5 Path Smoothing
The paths obtained with A* and ACO consist of straight-line segments between waypoints. These
paths cannot be exactly followed by a RPA with dynamic and kinematic constraints. Bezier
curves are used to generate a flyable path for the RPA. Bezier curves are a type of parametric
curves designed to provide a smooth path that passes exactly through the initial and final
waypoints and is influenced by the other waypoints on the way, which are defined as control
points. A particular case of these curves are Rational Bezier curves [12]. These curves are
generated by attributing a weight to each control point, pulling or pushing the curve away from
the point. They allow a better control over the curve shape. These curves are given by
𝑃𝑅 (𝑡) =

∑𝑛𝑖=0 𝐵𝑖𝑛 (𝑡)𝑤𝑖 𝑃𝑖
∑𝑛𝑖=0 𝐵𝑖𝑛 (𝑡)𝑤𝑖

𝑡 ∈ [0,1]

(11)
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𝑛
𝐵𝑖𝑛 (𝑡) = ( ) (1 − 𝑡)𝑛−1 𝑡 𝑖 ,
𝑖 ∈ {0,1, … , 𝑛}
(12)
𝑖
where 𝐵𝑖 (𝑡) is the Bernstein polynomial, 𝑃𝑖 the control points given, by A* and ACO, and 𝑤𝑖 the
curve weights. The curvature of a parametric curve 𝑃(𝑡) can be calculated as
|𝑃′ (𝑡) × 𝑃′′ (𝑡)|
𝜅(𝑡) =
(13)
|𝑃′ (𝑡)|3
The defined problem is to optimize the weights of a rational Bezier curve. The optimization
problem is formulated as
minimize

𝐹𝑐

(14)

subject to

𝑑𝑜 ≥ 𝑅𝑠

(15)

𝑃𝑅 (𝑡) = 𝑓(𝑤)

(16)

|𝑘| ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥

(17)

𝑤𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥

(18)

The cost function 𝐹𝑐 to be minimized is given either by eqs. (5) or (6). If the constraints are to
be satisfied without optimizing the cost function 𝐹𝑐 is set to zero. The constraint defined by eq.
(15) imposes a minimum distance between the RPA and the obstacle, and eq. (17) ensures that,
given the RPA turning limits, the path is flyable.
A generic constrained optimization solver, fmincon, provided by MATLAB is used to solve the
problem. The safety distance and curvature are calculated for each point on the Bezier curve,
but the number of points on the curve differ from the number of optimization variables, so a
constraints lumping method is performed to attribute to each optimization variable the
maximum constraint value of the closest point.
High degree curves are generally not efficient to process and situations where a solution cannot
be found can easily arise when planning a long range mission on an area densely populated with
obstacles. To solve this issue the curve is successively divided and each segment is optimized
until the constraints are satisfied. Algorithm 1 describes the overall pre-flight path planning
method.
Algorithm 1: Pre-flight path planning
Input: Constraints, cost function, reference waypoints, obstacles and departure heading and
flight path angle;
Output: Optimal path from start to goal, 𝑃𝑜𝑝 ;
Find control points 𝐶𝑃𝑠 = {𝑃1 , … , 𝑃𝑁 }, using graph search (A*/ACO);
Set unitary weights and calculate initial Bezier curve, 𝐵𝑖 , using eq. (11);
Current curve ← 𝐵𝑖 ;
while Solution is not found do
Find optimal weights, 𝑤𝑜 , for the current Bezier curve;
Current curve ← − 𝑃𝑅 (𝑤𝑜 );
if constraints are satisfied then
𝐵𝑜 ← Current curve;
return 𝐵𝑜
else
Divide current curve

4

Real-Time Path Planning

This section addresses the problem of replanning a reference path when new obstacles are
detected, while taking into account the Rules of the Air.
To develop the module for real-time path planning, some safety distances are defined. First, a
detection radius 𝑅𝑑 defines the distance at which the obstacle is acknowledged by the path
replanning system. The action radius 𝑅𝑎 defines the distance from which the replanned path
begins to depart from the original path given by the global planner. The safety radius 𝑅𝑠 defines
the required safety distance that must be maintained. A collision is said to occur when the
obstacle breaches the collision radius 𝑅𝑐 . These distances are illustrated in Figure 4.
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Figure 4 - Safety radii defined around the aircraft

4.1 Rules of the Air
Regarding the avoidance of collisions for manned flight, four main points are stated [13]:
1. On a head-on encounter, both aircraft should deviate to the right;
2. On a converging scenario, the aircraft with the other on its right-hand side has to give
way and turn right;
3. In an overtaking event, the faster aircraft must overcome on the right hand side of the
slower one;
4. An aircraft should avoid passing over, under or in front of other.
To comply with the Rules of the Air when a moving obstacle is detected, the type of encounter
must be evaluated. Depending on the type of encounter, different resolutions are adopted:
 When the intruder is found to be in a head-on collision course or to the right of the
RPA, the avoidance should be made by turning right;
 If the intruder is approaching from the left, and the RPA is in level flight, turning right
will put the RPA in front of the intruder. To avoid this scenario, the avoidance
manoeuvre is made by turning left and going behind it;
 If the RPA is climbing, the avoidance is made by levelling the flight until the intruder
is overcome;
 If the RPA is descending, the aircraft could be levelled off, but due to inertia this would
be riskier than increasing the descent rate (unless the value is at its maximum).
If a static obstacle appears in the way, different paths are achieved depending on the direction
of the avoidance. In this situation, there are no rules commanding the vehicle to behave a
certain way, so the following strategy is adopted:
 If any side of the obstacle is blocked, the rotation is set to the opposite direction;
 Considering the line joining the RPA position and the obstacle centre, if the goal point
in the path is to the left the rotation is made counter clockwise and vice versa. If the
point or path direction is along the line, the swirl direction can be arbitrarily chosen.

4.2 Collision Detection
To detect possible collisions, the concept of the Closest Point of Approach (CPA) is used. When
a conflict with multiple intruders occurs, threats must be prioritized. As intruders will have
different speeds and bearings, using the distances to the collision point is not enough, so the
time to collision, 𝑡𝐶𝑃𝐴 , is used instead. Higher priority will be given to intruders with the
smallest 𝑡𝐶𝑃𝐴 and the conflicts are resolved in a sequential manner.

4.3 Potential Fields
In this approach the obstacles and the goal position are treated as charged particles [6]. A
repulsive force is attributed to the obstacles and an attractive force to the goal point. The sum
of those forces is used to generate the direction of motion. The proposed fields are generated
in a similar way to [14],[15].
The attractive potential is responsible for directing the RPA towards the desired destination. If
the objective is to direct the vehicle to a single goal waypoint, the potential function
𝑭𝑎𝑡 =

𝑷𝑊𝑃 − 𝑷
|𝑷𝑊𝑃 − 𝑷|

(19)

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of
Beira Interior – Covilhã, Portugal

671

is simply given by the direction from the current position, 𝑷, to the desired waypoint, 𝑷𝑊𝑃 .
This potential is depicted in Figure 5 (left).

Figure 5 - Attractive potential field for a waypoint (left) and for a path with 𝛼 = 0.5 (right)

When the mission consists on following a pre-planned path, the potential function must take
into account two terms: one that brings the RPA close to the given path and other that makes
the vehicle follow the path direction. To obtain the first term, the closest point on the path,
𝑷𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 , to the current position, 𝑷, is found and the direction between both is taken. The path
following term is obtained from the direction from the closest point on the path to the next
point on the path, 𝑷𝑛𝑒𝑥𝑡 , resulting in the potential function:
𝑭𝑎𝑡 = 𝛼𝑃𝐹

𝑷𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − 𝑷
𝑷𝑛𝑒𝑥𝑡 − 𝑷𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒
+ (1 − 𝛼𝑃𝐹 )
‖𝑷𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 − 𝑷‖
‖𝑷𝑛𝑒𝑥𝑡 − 𝑷𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 ‖

(20)

By selecting the values of 𝛼𝑃𝐹 , more importance can be given to the path following or the path
approaching direction. This potential field can be seen in Figure 5 (right).
The repulsive force, which keeps the vehicle away from obstacles, is given by
0,
𝑭𝑟𝑒𝑝

if 𝑑𝑜 ≥ 𝑅𝑎 or 𝑎𝑛𝑔 ≥ 𝜃𝑐𝑢𝑡

𝑑𝑜 𝑅𝑡 − 𝑑𝑜
= −
|
| 𝑺,
‖𝑑𝑜 ‖
𝑅𝑡
{ ∞,

if 𝑅𝑐 ≤ 𝑑𝑜 ≤ 𝑅𝑎

(21)

if 𝑑𝑜 ≤ 𝑅𝑐

If the distance to the obstacle is greater than the action radius, the obstacle has no influence
and the potential is zero. For distances inferior to the collision radius, the potential is infinite
and points in the opposite direction of the vector connecting the current point to the obstacle
centre. Between the action and collision radius, the potential is dependent on three terms: the
first one keeps the RPA at a distance and depends on the distance to the obstacle centre, the
second term increases the field intensity as the vehicle gets closer to the obstacle and the last
term induces a swirling motion to provide a smooth movement.
A cut-off angle, 𝜃𝑐𝑢𝑡 , is defined to reduce the repulsive potential once the obstacle is overcome
to prevent the RPA from being trapped around the obstacle. The angle between the desired
direction of motion, 𝐷, and the relative position between the RPA and the obstacle is given by
𝑎𝑛𝑔 =

cos −1 (𝐷𝑑𝑜 )
‖𝐷‖‖𝑑𝑜 ‖

(22)

To comply with the avoidance logic, the swirling direction, 𝑆, is defined according to the type
of encounter. An example of the repulsive field can be seen in Figure 6.

Figure 6 – Repulsive potential flow

The total potential flow force, which determines the movement direction, is given by
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𝑭𝑡𝑜𝑡 = 𝑭𝑎𝑡 + ∑ 𝑭𝑟𝑒𝑝

(23)

From the total field vector the required heading and flight path angles to avoid the obstacle
are obtained, from which, knowing the current direction of motion, a series of waypoints are
generated until the obstacle has been cleared.
However, the combination of both the attractive and repulsive potential can lead to heading
changes not feasible by the RPA, so the angle between the platform current heading and 𝑭𝑡𝑜𝑡
is taken. If this angle is greater than the maximum turning angle, the angle is scaled to the
maximum allowable value. The same applies to the climb angle.
One issue may arise when an intruder obstructs one of the required waypoints defined during
the mission planning stage. If the obstacle is static there is no way to go through the required
waypoint without violating the safety distance, however if the obstacle is moving it is possible
to return to the required waypoint once the collision has been avoided. To do so instead of
returning to the global path once the threat is overcome, the attractive potential function for
a waypoint is activated and a path that directs the RPA towards the missed waypoint is
computed. When the waypoint has been passed over, or the RPA has come within a predefined
distance, the RPA returns to the global path.

5

Results

All examples were obtained with MATLAB R2016a running on an Intel Core i5 with a CPU of 2.4
GHz, 4Gb RAM and Windows 7.

5.1 Pre-Flight Path Planning
For the pre-flight path planning stage, an example for minimum distance paths between three
waypoints is presented. The following parameters are used for the ACO algorithm: 𝛼 = 1, 𝛽 =
2, number of ants 𝑁 = 10, 𝑞0 = 0.9, 𝜏0 = 1, 𝜌 = 0.3, 𝜂 = 0.9, 500 iterations, 𝜏𝑚𝑖𝑛 = 0.1 and
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 10. The results are presented for a fixed-wing RPA with the following parameters:
airspeed 𝑣 = 16m/s, mass 𝑚 = 2kg, wing area 𝑆 = 1.5m2 , minimum turning radius 𝑅𝑐𝑢𝑟𝑣 = 10m
and maximum climb angle 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 30deg.
In the following example, three waypoints are considered. In Figure 7(a), a random waypoint
order is given to the A* algorithm, while in Figure 7(b), the ACO is used to find the optimal
waypoint order and the A* algorithm is used to connect the waypoints. When comparing the
results of using only the A* algorithm (Table 1(a)), and using a combination of A* and ACO (Table
1(b)), it is concluded that the offline planner provides the best results when A* is used to plan
between waypoints and ACO used to optimize waypoint order.

(a) A*

(b) A* and ACO

Figure 7 – Three waypoints minimum distance paths results
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Table 1 – Results for 3 waypoints example
(a) Minimum distance paths with A*

Path
A*
𝐵𝑖
𝐵𝑐
𝐵𝑜

Distance [km]
1.885
1.666
1.703
1.701

(b) Minimum distance paths with A* and ACO

CPU time [s]
0.110
0.052
58.97
212.30

Path
A* and ACO
𝐵𝑖
𝐵𝑐
𝐵𝑜

Distance [km]
1.266
1.191
1.191
1.175

CPU time [s]
110.15
0.04
15.60
198.56

5.2 Path Replanning
This section presents an example where a segment of the original path must be replanned to
avoid new obstacles, two moving and one static. In this case, the potential fields approach was
used with the following parameters: 𝑅𝑑 = 50m, 𝛼𝑃𝐹 = 0.5, 𝜃𝑐𝑢𝑡 = 30deg. It is assumed that any
detected moving obstacle will maintain its course of motion. In this example, the RPA
encounters two moving intruders, with one of them blocking a reference waypoint, and a static
obstacle while following the reference path. The resulting replanned path is depicted Figure 8.

Figure 8 - 3D view of path with multiple encounters

The RPA successfully avoids the collisions but, as seen in Table 2, in the case of the second
obstacle, even though no collision occurs, the safety distance is not maintained. When avoiding
the static obstacle, the path is replanned to maintain minimum deviation from the initial path.
Table 2 – Replanned results for new static and dynamic obstacles

Obstacle
1
2
3

6

Minimum distance to
obstacles [m]
2.32
2.89
6.19

Safety distance
[m]
2
3
6

Conclusions

This work was developed with the aim of investigating and implementing methods that can
provide autonomous flight capabilities to RPAS with collision avoidance capabilities.
The task was divided into a global and a local layer. For the global path planning stage the best
results were found to be provided by a combination of the two algorithms, using A* and ACO to
optimize waypoint order. Regarding the Bezier curves, optimizing the cost function provided
the minimum cost paths, but the improvements over a curve calculated to meet only the safety
and curvature constraints where not significant when considering the increase in computational
time. For the online stage Potential Fields were used to generate a local trajectory when
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unknown obstacles are detected. The replanning of the path is made considering an
uncooperative situation between the vehicles, and a sequential resolution of encounters,
prioritized according to time to collision.
The global planner can resolve a series of different scenarios and new optimization criteria can
be easily added to expand the range of problems to solve. The Potential Fields method is
computationally inexpensive being a feasible solution for real-time implementation. The
algorithm was developed to provide a path to a waypoint manager that guides the RPA through
the given list, but it can easily be adapted to be integrated with the lower level control modules
serving as a navigation system for a reference motion.
To tackle increasingly complex scenarios some issues still need to be addressed. A better
integration of the vehicle dynamics is important to improve the system reliability and
performance. A complete solution should consider a cooperative scenario where the vehicles
exchange flight plans among each other. The type of sensors used must also be taken into
account as they are a crucial part of the real-world implementation that can significantly affect
the performance of the system. Different obstacle configurations must be incorporated to
encompass the diversity found in the real word.

Acknowledgments: This work was supported by FCT, through IDMEC, under LAETA, project
UID/EMS/50022/2013.

References
[1] E. W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik,
1(1):269–271, 1959. doi:10.1007/BF01386390.
[2] Luca Filippis, G. Guglieri, and F. Quagliotti. Path planning strategies for UAVs in 3D
environments. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 65(1):247–264, 2012.
doi:10.1007/s10846-011-9568-2.
[3] Yucong Lin and S. Saripalli. Sense and avoid for Unmanned Aerial Vehicles using ADS-B. In
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pages 6402–6407,
May 2015.
[4] Guanjun Ma, Haibin Duan, and Senqi Liu. Improved ant colony algorithm for global optimal
trajectory planning of UAV under complex environment. International Journal of Computer
Science and Applications, 4(3):57–68, 2007.
[5] Chao Zhang, Z. Zhen, D. Wang, and Meng Li. UAV path planning method based on ant colony
optimization. In 2010 Chinese Control and Decision Conference, pages 3790–3792, May 2010.
[6] J. Ruchti et al. RPAS collision avoidance using artificial potential fields. Journal of
Aerospace Information Systems, 11(3):140–144, 2014.
[7] T. Paul et al. Modelling of RPAS formation flight using 3D potential field. Simulation
Modelling Practice and Theory, 16(9):1453–1462, 2008.
[8] K. F. Culligan. Three-dimensional velocity obstacle method for UAV uncoordinated
maneuvers. Master’s thesis, MIT, 2006.
[9] Yazdi I. Jenie et al. Selective velocity obstacle method for deconflicting maneuvers applied
to unmanned aerial vehicles. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 38(6):1140–1146,
2015.
[10]Yazdi I. Jenie et al. Velocity obstacle method for non-cooperative autonomous collision
avoidance system for UAVs. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2014.
[11]Jur van den Berg et al. Reciprocal collision avoidance with acceleration-velocity obstacles.
IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA 2011, Shanghai, China,
2011.
[12]Duncan Marsh. Applied Geometry for Computer Graphics and CAD. Springer-Verlag London,
2 edition.
[13]ICAO. Rules of the air. Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, 2005.
[14]Diogo Ruivo. Formation of unmanned vehicles with collision avoidance capabilities. Master’s
thesis, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Nov. 2015.
[15]P. Panyakeow and M. Mesbahi. Decentralized deconfliction algorithms for unicycle UAVs. In
Proceedings of the 2010 American Control Conference, pages 794–799, 2010.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of
Beira Interior – Covilhã, Portugal

675

ICEUBI2017 SESSION - 17
Public Art and Urban Development: an
Interdisciplinary Perspective in Time and Space

676

Digital culture and the mediatization of urban art practices
Cultura digital e a mediatização das práticas artísticas urbanas
Catarina Valente;catarina.m.valente@gmail.com
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Helena Elias - hc.elias@gmail.com
ULHT / ECATI / CICANT

Abstract
Modernity is characterized by the use of technological devices and its inﬂuence in the relationship between individuals and
its contexts, since reality is experienced through a screen or a digital surface. Deeply rooted in media and digital culture, our
society contrasts with the previous ways of living, where the physical presence was enough to meet, interact, and
communicate. The rise of technology and its impact in individuals also enabled the adoption of diﬀerent social roles. Today,
human beings are encouraged to assume proﬁles that match their virtual presence, towards an increase of their popularity.
Considering a post-medial condition, all the factors referred will interfere and determine the behaviour, personality, and
status that each individual holds and adopts in its real life. At this regard, the public space started to host all these social
dynamics, moving between real and virtual contexts. The city became, at ﬁrst, a politicised space, and, then, a suitable one
to convey personal beliefs, collective and symbolic narratives, and multiple discourses. Therefore, the urban landscape hosts
layer after layer of meaning that, together, witness the memories and the history, following the artistic, cultural, social, and
political issues that individuals imprinted in the medium: the urban fabric. Artists became aware of these symbolic
exchanges and of the possibility of exploring cities as experimental artistic sites. As a result, they founded avant-garde
movements combining diﬀerent expertise (ex. architecture and arts), to achieve innovation and enhance the process as a
key towards a more participatory framework. The digital culture and its features allowed the coexistence of these narratives,
both physically and virtually, reaching a wider audience of admirers and active actors in the artistic practice.
Resumo
A modernidade é caracterizada pelo uso de dispositivos tecnológicos e pela sua inﬂuência na relação entre os indivíduos e
os seus contextos, já que a realidade é experienciada através de um ecrã ou de uma superfície digital. Profundamente
enraizada nos media e na cultura digital, a nossa sociedade contrasta com os anteriores estilos de vida, nos quais a
presença física era suﬁciente para conhecer, interagir, e comunicar. O surgimento da tecnologia e o seu impacto nos
indivíduos também permitiu a adopção de diferentes papéis sociais. Hoje, os seres humanos são encorajados a assumir
perﬁs que correspondem à sua presença virtual, com ﬁm a um aumento da sua popularidade. Considerando a condição pósmedial, os factores referidos vão interferir e determinar o comportamento, a personalidade, e o estatuto que cada indivíduo
detém e adopta na sua vida real. Neste âmbito, o espaço público começou a acolher todas estas dinâmicas sociais,
movendo-se entre contextos reais e virtuais. A cidade tornou-se, primeiramente, num espaço politizado, e, mais tarde, num
lugar apropriado à veiculação de crenças pessoais, narrativas simbólicas e colectivas, e múltiplos discursos. Assim, a
paisagem urbana acolhe camada sobre camada de signiﬁcado que, juntas, testemunham as memórias e a história face às
problemáticas artísticas, culturais, sociais e políticas que os indivíduos imprimem no médium: o tecido urbano. Os artistas
aperceberam-se destas trocas simbólicas e da possibilidade de explorar as cidades enquanto lugares de experimentação
artística. Como tal, fundaram movimentos vanguardistas que combinaram diferentes disciplinas (ex. a arquitectura e as
artes) para alçançar a inovação e realçar o processo como chave para um enquadramento mais participativo. A cultura
digital e suas ferramentas permitiram a coexistência destas narrativas, física e virtualmente, atingindo uma audiência mais
vasta de admiradores e de agentes activos na prática artística.
Keywords
public space; digital culture; urban art; visual culture; visual culture
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Digital culture and the mediatisation of urban art
expressions
Título
Digital culture and the mediatisation of urban art expressions

Introduction
Modern life is deeply rooted in technology, since individuals cannot dissociate their digital
presence from their daily empirical lives. Today, human beings are also users that assume
different personas following the digital interface, with which they interact. This new
configuration of the real changed the urban landscape and our relationship with the city and
its public spaces. With the appearance of movements that saw the city as an artistic
experimental site, the cities became the most sought-after places to convey symbolic and
discursive narratives, which questioned societal paradigms and the individual itself. This
situation gave rise to multiple layers of meaning, in which we, as active actors in the urban
fabric, set our expectations, personal beliefs, ideologies, and, most of all, memories.
Therefore, the urban landscape witnesses the evolution of society and humanity as the
individuals overlap memory by memory in the form of artistic language. The urban furniture
and the rest of the infrastructures host visual, textual, and three-dimensional formats that
reflect our semiotic relationship with the support and its surroundings. Often, the context of
production influences the work itself, however, with the active role of digital culture, the
context turned out to be permeable, considering its materiality, both physical and virtual.
The instances time and space are mixed and lost their importance in the production of an
urban artistic object, today, fostering multiple stimulus and feeding itself from both
dimensions. The artistic community claim a position in this system of meaning, asking the
audiences to be actively engaged in the artistic and creative processes. These new models of
participation enable the creation of networks of interest, where all the actors give their
contributions to enrich the urban landscape and to improve the symbolic relationships with
the spaces of the city.

1. Towards a mediatized city landscape
According to Georg Simmel, the deepest problems of modern life flow from the attempt of
the individual to maintain “the independence and individuality of his existence against the
sovereign powers of society, against the weight of the historical heritage and the external
culture and technique of life” (Simmel, 2002: 11). The individual always sought after the
transposition of its beliefs, models, emotional structures, symbols, rituals, and ideologies to
its surrounding environment. Following this attitude towards the public, the urban fabric
became the suitable place to host the different variations of self-expression. The diversity of
languages, discourses, and narratives impact the urban landscape and the social environment,
giving origin to the phenomenon of hybridity. As Sturken and Cartwright stated, the concept is
related to the existence of multiple cultural identities appropriated by individuals, when they
do not identify with only one culture or social movement (Sturken and Cartwright, 2009).
Cowan and Steward argue that we conceive the city as a “theatrical space, a setting for forms
of spectacular culture and an arena for the symbolic representation of different forms of
social and cultural space” (Cowan & Steward, 2007: 07). In this context, the city seems to
share a similar history with theatre, since “relations between audience and players, script
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and performance are mediated by historically and culturally grounded conventions that
generate different forms of sensory experience” (Cowan & Steward, 2007: 07). In public
space, the confrontation of power and the territorial dispute are, mainly, related with politics
and ideology. Political power tends to dominate the public sphere, influencing the social and
cultural dynamics that characterize the urban environment. The political parties, always,
occupied the streets to convey their ideological messages, since public space appeared to be
the most accessible place to reach a wider audience of potential followers. With the
consolidation of social networks and digital platforms for communication, these institutions
needed to be represented in these environments, where they could play a more active role in
persuading the groups of users. These political movements started to have a double presence,
virtually and physically, acting as mediators between the audience and the proper delivery of
the message.
Nowadays, there is a collective ritual of appropriation of the city, despite the individual
approach towards the space and its symbolic dynamics. The influence of visual culture in the
urban art practices changed the dissemination of its artistic objects. Visual culture opened a
whole new world of intertextuality, in which images, sounds, and the space delineations are
read mutually, giving origin to layers of meanings and of subjective answers to each
encounter with cinema, television, advertising, artworks, buildings, and the different urban
environments (Rogoff, in Mirzoeff, 1998: 14). As a result, there is an amalgam of different
artistic expressions, that, previously, were divergent, conceptually and ontologically, and
that, with the recent correlations with other formats, raised the aesthetic experience to
multisensorial and multidisciplinary stages.

2. The influence of media in the artistic production
Since the middle of 20th century, the media turned to be a constant aspect of everyday life,
especially, to the communities living in the urban areas, where the access to the devices were
more facilitated. Being connected through technology soon became a paradigm. According to
Peter Weibel (2005), we are facing the era of postmedial condition, where the perception of
reality is mediated through media surfaces. In fact, the artistic practice changed its
condition, embracing forms of interaction and dissemination through technology. Indeed,
digital devices improved the technique and accelerate the creative process. This transition
changed the canon, since the success of the new media lies in the way they enabled the
individual to establish new approaches to the old media of art, keeping the latter alive by
leading them to undergo a process of radical transformation (Weibel, 2006: 137). The Internet
declared the screen as the surface that mediates the experience of the world and the
relationship between the individual and the environment. In this regard, Peter Weibel
considers that we experience the world through media, and with the Internet, we all became
broadcasters (Weibel, in Belting, Buddensieg & Weibel, 2012). Furthermore, the world of art
faced the need to reconfigure its structures of meaning and recognition, considering the
impact of Internet and digital media in the transmission of knowledge. Nicolas Bourriaud
supports the idea that the Internet is the privileged medium to disseminate information,
acting as the material symbol of the atomization of knowledge in multiple specialized and
interdependent niches (Bourriaud, 2009).
Nowadays, the art practice incorporates digitalization and reproduction of visual and textual
contents, whose display assume two dimensions – the real and the virtual – that coexist and
interact reciprocally. The introduction of augmented reality in the display of artworks points
out this tendency and the contribution of such determines the wide range of intertextualities,
arising from the interaction with the spectator and the environment. Under this premise,
Peter Weibel claims that the new paradigm of art in 21 st century is the global web, mostly,
after the revolution of Web 2.0: the free access to media, in any time or place (Weibel, in
Belting, Buddensieg & Weibel, 2012). Indeed, there is an improvement in communication
regardless of the geographic location of the transmitter, which created a network of
information and conversation, accessible everywhere in the globe, through a technological
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device. Although photography and video were responsible for most of the changes perceived
in artistic production, the digital tools set the possibility of a new paradigm in the world of
art: the media experience. The creation of programmes of image composition and edition, or
the digital drawing, enabled the artistic community to transpose the sketchbook and the scale
models to the digital devices, such as the computer or tablet. Due to these new features, the
artwork can, even, be conceived to digital display and virtual fruition. In this regard, Weibel
highlights the experience of direct work in a computer and on screen and its contribution to a
new abstractionism resulted from the computational environment (Weibel, 2005). In addition,
the author argues that the crisis of representation, the dissolution of the traditional notion of
the work of art and the disappearance of the author are aspects aroused from the emergence
of new media (Weibel, 2005). The radical change in the culture of reception occurred in 20th
century, the explosion of the visual in art and science, and the twist in painting are all
consequences of the birth of new media and their contribution in the creation of new
modalities and degrees of freedom (Weibel, 2005). Today, we witness the mix of all media, all
genres, and all disciplines to fulfil a higher purpose: the expansion of the artistic vocabulary
in all directions and in all media (Weibel, in Belting, Buddensieg & Weibel, 2012).
The mix of artistic expressions, previously opposed, shows the influence of screen as a means
toward intersection and diversity. The incorporation of photography in the process and the
result of artistic experimentation justifies this argument. According to Walter Benjamin,
“since the eye perceives more swiftly than the hand can draw, the process of pictorial
reproduction was accelerated so enormously that it could keep pace with speech” (Benjamin,
1935: 03). Following this statement, the discussion about the authenticity of the work of art
assumes a renew impetus. Benjamin states that even “the most perfect reproduction of a
work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at
the place where it happens to be” (Benjamin, 1935: 03). The author establishes that the
problem of authenticity is one of the major concerns of the artistic community, since they
cannot compete with the influence and technical perfectionism resulted from technological
effects. The tools provided by Internet and its digital platforms enable the correction of
imperfections in texture, drawing, colour, and shape. Nevertheless, when the work of art is
placed in public spaces, these imperfections and the context of production will impact the
object itself. Relying on Benjamin thesis, which could not be more contemporary giving the
determinism caused by the Internet and its platforms, “what withers in the age of mechanical
reproduction is the aura of the work of art” (Benjamin, 1935: 04). If we pay attention to the
urban artistic practices and its presence on social networks, we acknowledge that artists are
depending on photography and video coverage of their work as a strategy to reach a wider
audience of admirers. A great percentage of artists from these manifestations believe that
photography promotes a continuity of their work in time and space. Sometimes, the
photograph itself is part of the artwork. These strategies of impact show the ability of urban
art expressions to fit the mediatized world, since its popularity is determined by the
interaction and response of the audiences to it. This situation is responsible for the pressure
and institutional apparatus surrounding the artistic community from these practices. In fact,
artists became pop icons and their symbolic narratives were converted in headlines for the
advertising, fashion, film, and other entertainment industries. Banksy, Mr. A, or Obey, are
some of the most sought-after artists to merchandising and printing companies. Their symbols
and iconic characters are transformed in profitable products to be wearable and featured by
the top of the chain consumers: teenagers.
The artefacts from urban art practices are reproduced massively as objects of desire in the
form of prints, pins, and other merchandising treats. In this process, is the authenticity of the
artistic work compromised? Is the credibility of the artist conditioned by the popularity of its
merchandise? Is it still a work of art after being through a process of commodification? If we
approach the work of art as symbolic by reference, we will follow the argument of Nelson
Goodman (1977) on answering the question “When is art?”. The author refers to the symbolic
function, since an “object may symbolize different things at different times, and nothing at
other times” (Goodman, 1977: 70). The assertion from Goodman seems to go against the
Benjamin thesis, since it oversees the essence of the work to emphasize the reference to it its context and utility. Since the increase of technological devices and the institution of a
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digital culture, we are facing a process of artification, which means to consider “extracting
or displacing a production from its initial context” (Shapiro & Heinich: 2012: 05). The urban
art practices illustrate this issue, when expressions, such as graffiti, are “photographed and
published in books” ((Shapiro & Heinich: 2012: 05). According to Helena Elias and Inês
Marques, the urban artists favour the creation of site-specific works, by appropriating the
architectural elements to make ready-made urban and interacting with the intertextual
meaning of places (Elias & Marques, 2016). Afterwards, cities become living palimpsests of
images, shared locally and through social networks ((Elias & Marques, 2016). Therefore,
through direct exposure to the public, freedom of view, and the democratic access to tools of
sharing and publishing on-line, mural is a format suitable for digital culture (Elias & Marques,
2016).
The transition of the manual reproduction of the work of art to a massive and mechanical
reproduction of artworks as commodities, through the media and the wide range of
distribution channels, caused an agonist effect in the world of art. On the one hand, we came
to recognize the amateur artist, integrating him in the artistic circles due to its popularity in
the digital culture. On the other hand, the displaying and reproducibility of the work of art
fragilized the position of the artist in the market, since, now, the publics exerted a legitimate
function regarding the naming and referencing of the artistic practices. This change in the
models of participation lead the institutions to attribute to the public opinion the role of
categorizing the artistic work. The final goal of a consuming society of instant satisfaction
and where the images are disposable lies in the experience of individual and, thus, collective
entertainment. Jean Baudrillard considers that society walks towards integration of all
aspects of everyday life, where the individual does not compete, anymore, for the possession
of objects, instead, upgrades itself by consuming, at its convenience (Baudrillard, 1988).
Society seeks for personalized relationships with the objects, regardless of their context. In
this regard, Zygmunt Bauman argues that the “’public’ seems to be colonized by the
‘private’, and the ‘public interest’ is reduced to the curiosity about the private lives of public
figures, and the art of public life is narrowed to the public display of private affairs and
public confessions of private sentiments (the more intimate the better)” (Bauman, 2000: 37).
In urban art practices, the tendency to virtuosity characterizes some of the movements. The
first collaborative community models of participation, that were developed in public art
programmes, were replaced by a self-centred hierarchy where the demonstration of artistic
skills determines the most successful member. The increase of technological resources and
the need to hold on an active profile in social networks reinforced this idea. The cult of the
self never seems so contemporary as in today’s artistic scene, where every institutional actor
is competing for the most desirable artist. Indeed, the subjects, ways of engagement and the
discourses (Elias, Marques & Leonor, 2013) that characterize urban art works corroborate the
globalization of the art world.

3. The aesthetic experience through media
Today, we are experiencing the impregnation of immateriality in art expression motivated by
the constant presence of technology. Yet, Félix Guattari warned us that the transformation of
power of the mass media would surpass the contemporary subjectivity, since we are walking
towards the beginning of a post-medial era of collective-individual re-appropriation and the
interactive use of machines of information, communication, intelligence, art, and culture
(Guattari, 1990, in Apprich, et al., 2013). The author believes that through this
transformation, the classical triangulation – the expressive chain, the object of reference,
and the meaning – will necessarily be reformulated (Guattari, 1990, in Apprich, et al., 2013).
The new media enabled a new relational dynamic, through communication exchange between
individuals from a wide range of nationalities, however they all share the same interests,
preferences, and knowledge.
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According to Rosalind Krauss, “what is at issue in the context of a medium is not just this
possibility of exploiting the fictional to unmask reality's lies, but of producing an analysis of
fiction itself in relation to a specific structure of experience” (Krauss, 1999: 47). Therefore,
the aesthetic experience is embedded in the potentialities of the media and the its tools to
mediate the process of reality. In this regard, Weibel states that the medial experience
transforms the norm of all aesthetic experience, since the existence of art directly depends
on media (Weibel, 2006: 139). The urban art practices subscribe this idea, since they are
welcoming technological mediation in the conception, process, and fruition of the works of
art. Most of the mobile applications related with the exploration of urban art works enable
users to experience the object beyond their physical location. These virtual environments
suggest a categorization of the works, stimulating the emancipation of the users by offering
the possibility to comment and classify the artefact, through the attribution of badges that
determine the popularity of both artist and audience. The coexistence of two worlds –
physical and virtual – enable the creation of personas or imagined characters from both actors
in the process. Urban artists tend to adopt an alter-ego or a pseudonym inside the community
to which they belong.
Today, these imagined personas circulate among social networks and digital platforms,
reaching the mainstream culture; rejected, once, by this kind of groups. At this moment, all
the system floats in indetermination, since all the reality is absorbed by the hyper-reality of
code and simulation (Baudrillard, 1988). With the transposition of art to the digital platforms,
the decoding of the object is, exclusively, processed online, through a computational
algorithm that translates all the signs from the experience of the object. As a result, the
fantastic universe of the digital engages the metaphoric and metonymic worlds, triumphing
the principle of simulation, instead of reality (Baudrillard, 1988). The mix of functionalities
concentrated in only one device facilitates the access and exploration of the technical
object. Furthermore, the narratives converge in one hyper-textuality, that proposes the
indexation of contents and its dissemination through a network.

4. Conclusion
The possibilities of interacting, interplaying, and enjoying the artistic objects beyond their
physical location, transformed the creation, practice, and production of art. The screen is the
surface that mediates our experience of the world in a culture of convergence (Jenkins,
2006), where all the actions are automatized according to the social behaviour and the
context of discourse. In artistic practice, the mediatisation of experience set off from the
generalized need to improve the artistic technique. This situation encouraged artists to move,
also, in the digital platforms, where they could easily be recognized by their aesthetic
profile. The constitution of networks for the dissemination of artistic objects sett the
tendency to transpose the work of art to the digital environment. The technological
innovation gave rise to new opportunities for the fusion of aesthetic stances, where the
convergence of different artistic practices is managed in only one media.
Today, the aesthetic experience is a hybrid phenomenon, since it results from the coexistence
of multiple cultural backgrounds. Indeed, we are imbedded in a digital culture. Nowadays, we
rely on media to represent symbolically the real. However, the perfection and technical
accuracy transcend this sphere, since the precision and the similarity are so precise that
confuse the perception of the images. This new configuration causes an immediate reaction
towards the work of art, ascribing to the spectator a legitimate function towards the artistic
object. The diversity of networks, intersections, and tensions between the environment, the
artistic object, and the audiences, reconfigured the contents and its symbolic meaning. Urban
art practices correspond and corroborate this framework, fitting the digital world and
adapting its matrix to a mediatized experience of the real. Its popularity and recognition
among the audiences and institutions enabled these manifestations to move between all the
dimensions of reality and digital environments. Cities are composed of symbolic narratives
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interplaying the individual and the community, the most important actors for an effective and
prolific urban change.
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Abstract
The proposed article involve an analysis of Berlin city as a model for urban intervention, with valid proposals, both for the
urban rehabilitation and for new works. The central district of Kreuzberg, will be studied taking into account that it is
nowadays a place of artistic and bohemian focus, considered an integral part of one of the main enclaves of power and
culture in Europe. Local characterization will be carried out from the point of view of urban development and sociocultural
transformation, as well as the artistic manifestations that are evident in public space, such as graﬃti, which modify a
surrounding urban space, either permanently or temporarily. Finally, in a logic of zooming on the city, a proposal will be
presented for an urban void in a block at Kreuzberg east neighborhood, which is associated with several manifestations of
revolt against the gentriﬁcation processes therein. Throughout this study, it should be noted that it is still currently a
challenge to deﬁne measures for the beneﬁt of its inhabitants, leading the city in a direction that is advantageous and
enriching for all, not yielding to economic interests of speculation. Therefore, an urban revitalization can and must motivate
creative interventions in relation to public art, making way for for new urban planning models in city centers, pointing to
more free and connected alternative lifestyles.
Resumo
O artigo proposto consiste numa análise da cidade de Berlim, como modelo de intervenção urbana, com propostas válidas,
tanto em termos de reabilitação urbana como da realização de obras novas. Será estudado o bairro central de Kreuzberg,
local de foco artístico e boémio, considerado como parte integrante de um dos principais enclaves do poder e da cultura na
Europa. Proceder-se-á à caracterização do local sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano e transformação
sociocultural, bem como das manifestações artísticas patentes no espaço público, tais como o graﬁti, que modiﬁcam o
espaço urbano, de modo permanente ou temporário. Por último, e numa lógica de zoom sobre a cidade, será apresentada
uma proposta para um vazio num quarteirão a leste do bairro de Kreuzberg, a qual surge associada a diversas
manifestações de revolta contra os processos de gentriﬁcação ali patentes. Ao longo deste estudo, procura-se salientar que
se torna atualmente um desaﬁo a deﬁnição de medidas que beneﬁciem os seus habitantes e que conduzam a cidade numa
direção que seja vantajosa e enriquecedora para todos, não cedendo a interesses económicos de especulação. Defende-se
que a revitalização urbana deve motivar de intervenções criativas em relação com a arte pública, abrindo caminho para
novos modelos de urbanismo nos centros das cidades, e apontando para estilos de vida alternativos mais livres e
interligados.
Keywords
Berlin; Kreuzberg; Urban art; Gentriﬁcation; Gentriﬁcation
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Arte pública como pretexto de transformações
urbanas. Proposta de restruturação de quarteirão
em Kreuzberg, Berlim
1. Introdução
As cidades contemporâneas estão integradas num sistema espacial, constituído por várias
partes, cada uma delas com características distintas do ponto de vista formal e histórico,
correspondendo, assim, a uma estrutura urbana complexa. Ungers [1] sugere que, entre os
contrastes e as contradições inerentes à própria cidade, identifica-se a sua noção atual como
uma estrutura feita de “lugares complementares”, referindo ainda, à semelhança de Rossi [2],
que a conceção da cidade consiste num sistema de layers, na qual algo é sobreposto como base
da “reflexão de cidade em sucessivos momentos históricos.”
A restruturação urbana e a recuperação do edificado, contribuem para a valorização e inovação
destes espaços que, paradoxalmente, são também lugares de tensão e de confronto cultural.
Por outro lado, o modo como a globalização influência a cidade é resultante de uma grande
diversidade cultural, o multiculturalismo, através do desenraizamento em relação ao lugar e a
uma constante reapropriação. Existe, pois, uma transição sucessiva, acelerada pelo caráter
global e tecnológico da sociedade contemporânea. No entanto, o aumento demográfico veio
exigir a necessidade de adaptar a cidade ao acolhimento de grandes fluxos imigrantes,
obrigando à construção de novos conjuntos habitacionais. Consequentemente, adquiriu-se uma
relevância sobre o centro face ao contexto histórico, assistindo-se a uma progressiva
transferência de funções para outras áreas mais periféricas [3].
Em prol da satisfação das necessidades humanas e sociais das comunidades, as cidades
cresceram e transformaram-se em estruturas complexas e difíceis de administrar. Assim,
“resulta um confronto de múltiplas mensagens e ideais dispersos no significado urbano, sendo,
por vezes, impossível definir os traços culturais que melhor exemplificam (…) a cidade” [4].
Requer-se, assim, uma resiliência social onde o comunitarismo é um modelo de uma política
em prol das identidades de grupo, culturas, fundada sobre o reconhecimento do valor intrínseco
e o carácter irredutivelmente múltiplo destas identidades numa mesma sociedade, sendo todas
igualmente dignas de respeito, por conseguinte, julgadas livres de se afirmarem no espaço
social [5].
O aumento de fenómenos como a segregação social, acompanha essa fragmentação espacial
bem como o paradoxo de valorização de um bairro e a desvantagem de deslocar a população
residente noutros locais, de onde resulta o processo de gentrificação. Este mesmo é
contraditório, para se entender o lugar de cidade como um ponto de confronto cultural
segregado que tem vindo gradualmente a ser causa de inúmeros problemas como o
esvaziamento funcional e demográfico, na conjuntura atual.
As transformações urbanísticas têm vindo a explorar a capacidade de adaptabilidade e
recuperação após um trauma, na interação mutável entre os espaços físicos e o tempo, ou seja,
numa situação caótica como a destruição da malha urbana, em resultado de guerras ou sismos,
colocando à prova a resiliência da cidade.
Neste contexto, o presente artigo aborda a cidade de Berlim, como modelo de intervenção
urbana, com propostas válidas, tanto para remodelação de quarteirões residenciais semi
consolidados, quanto para realização de obras novas. De modo a focar a análise numa escala
menor, será estudado o bairro central de Kreuzberg, indissociável da restruturação urbana,
tendo em conta que é atualmente por excelência um local interessante de foco artístico e
boémio, considerado parte integrante de um dos principais enclaves do poder e da cultura na
Europa. Será realizada a caracterização do local sob o ponto de vista do desenvolvimento
urbano e transformação sociocultural, bem como das manifestações artísticas patentes no
espaço público, que modificam a paisagem circundante, de modo permanente ou temporário.
Por fim, e numa lógica de zoom sobre o espaço urbano, será apresentada uma proposta para
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um quarteirão a leste do bairro de Kreuzberg, a qual foi desenvolvida no âmbito do Mestrado
Integrado em Arquitetura da Universidade da Beira Interior, durante o ano letivo de 2016/2017.

2. Berlim como palco e Berlim como reflexo
“Um dos aspetos que Bowie mais aprecia em Berlim é a semelhança do ambiente cultural e
interventivo da cidade como Nova Iorque”[6].
A divisão da cidade de Berlim durante a Guerra Fria originou uma duplicação da oferta cultural
(dois teatros, dois estádios, etc.) que vieram depois enriquecer a sua unificação cultural.
Simultaneamente, esta reunificação resultou em diversas relações no desenho construído e
acontecimentos espontâneos, que vão desde a destruição, divisão e reconstrução significativas,
no pós-guerra.
A cidade em ruínas ofereceu um terreno livre para os pensamentos utópicos modernistas com
objetivo de condicionar o processo de demolição definitiva dos edifícios atingidos, uma vez que
a guerra foi pelos arquitetos “considerada como uma oportunidade de regeneração urbana” [7].
A IBA (Exposição Internacional de Arquitetura, 1979 a 1989) destacou-se pela leitura atenta dos
principais problemas urbanísticos internacionais, onde novos conceitos deviam responder aos
problemas centrais da construção da cidade, esclarecer a relação entre centro e periferia,
edificação antiga e nova, espaço público e privado.
Paralelamente, o debate acerca da crescente atenção prestada entre a preservação e o encanto
da nudez das ruínas, surge como fenómeno complexo da ambiguidade temporal. Neste sentido,
as ruínas ajudaram a estabelecer os laços da arquitetura com a natureza e os processos naturais.
A ruína “não é o triunfo da natureza, mas um momento de transição, um frágil equilíbrio entre
a persistência e a decadência” [8], pontua Simmel, reconhecendo um novo sentido para este
tipo de ‘sobrevida’ atingida pelos monumentos. Um exemplo desta relevância foi assim o Muro
de Berlim cuja destruição foi aclamada, simbolizando o fim da Guerra Fria (1947-1991), sendo
a ruína mais icónica da cidade.

Figura 1 – Parte do Muro integro na East Side Gallery, fotografia captada em Berlim-ocidental, 2016

Berlim é considerada um exemplo de uma cidade cosmopolita, criativa e inclusiva, aberta à
inovação e modernidade, onde a história convive com a arte, a cultura, o boémio e a tecnologia.
Determina-se pela valorização da diversidade cultural e promoção da inclusão social, através
do desenvolvimento económico, social e cultural. De acordo com a organização das Nações
Unidas para a educação, ciência e cultura (UNESCO) “a diversidade é uma dimensão cultural da
economia criativa” [9]. A ‘Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural’ entende que
garantir o intercâmbio entre identidades culturais, “é a diversidade um importante fator na
promoção do desenvolvimento económico, social e de crescimento intelectual” [9].
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A imagem desta cidade distingue-se então por uma estética do inacabado ou expressão dos
materiais sem acabamento. Paredes laterais e alçados posteriores de edifícios desnudados por
quarteirões fragmentados e completamente abertos, habitualmente ocultos por outros
edifícios. No contexto da IBA ao contrário dos arquitetos Neubau (construção de raiz) que
“priorizaram a continuidade da frente para a rua, a equipa Altbau (reabilitação na área do
bairro Kreuzberg) não se importava com as lacunas e perturbações no bloco periférico, uma vez
que estas forneciam até mais ventilação e vegetação numa área já congestionada. Mesmo a
terminação dos blocos que historicamente tinham permanecido abertos poderiam ser deixadas
inacabadas” [10]. Logo, em exposição ficavam as empenas cegas, que acabaram por ser
aproveitadas para a exaltação de valores artísticos de comunicação através do desenho livre, o
grafiti.
Enquanto elemento operativo do bairro, também se concebeu um novo conceito para o
quarteirão berlinense, em que o interior é como um espaço público apropriável e com menor
densidade de construção, ou seja, os pátios interiores denominados hofes. Um exemplo de uma
reapropriação através de um complexo de pátios consecutivos é o ‘Hackeschen Hofe’,
constituído pelo mercado Hackescher e por uma organização sem fins lucrativos, a Haus
Schwarzenberg, aliados a galerias de arte, entretenimento e restauração, cuja principal atração
são os murais da Street Art Alley que se estendem por todas as fachadas e interior
dos edifícios.

Figura 2 – Hackeschen Hofe: Street Art Alley, Berlim 2016

3. O bairro de Kreuzberg
O bairro de Kreuzberg localiza-se no centro de Berlim, paralelamente ao rio numa malha urbana
congestionada numa “área que foi revitalizada, dada à sua localização fronteira com Berlimeste, tendo sido poupada da demolição total” [7]. Tornou-se, ao longo dos anos num bairro
demasiado denso e habitado, dado a existência de alojamento barato, atraindo estudantes,
artistas e ativistas, bem como radicais políticos e migrantes. Neste bairro, salienta-se uma
cultura imigrante do leste de Kreuzberg e “uma lendária vibração boémia e um sentimento
alternativo ao crescente materialismo consumista” [7]. O estado atual do bairro manteve a sua
distinta identidade, sendo oficialmente um bairro único com o seu vizinho Friedrichshain a
norte-oriental, separado pelo rio Spree. Dentro dos seus limites, a leste permanece um
ambiente de atitude ‘punk’ e artística, onde se misturam, com a grande população de
imigrantes, manifestações de arte pública nas ruas pontilhadas de grafiti. Entre duas realidades
políticas opostas, comunista a leste, capitalista a oeste, a cultura underground encontrou,
neste ambiente de ‘anormalidade social’, um campo produtivo como um escape. Isto é, “a
imaginação nasce (também) a partir de situações-limite, como fuga ou confronto a uma
realidade tensa, como necessidade de expressão” [7]. As manifestações artísticas espontâneas
foram aqui surgindo e Berlim-ocidental adquiriu uma comunidade cultural ativa e dinâmica que
contribui para a caracterização de um espírito underground.
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Figura 3 – Mapa dos limites dos distritos da cidade de Berlim e especificamente os limites entre Kreuzberg e
Friedrischshain; (vermelho) limite do muro da Berlim-ocidental

Quanto ao Muro, a grande superfície em branco virada ao ocidente ofereceu uma oportunidade
única de manifestação política, que “constitui, por si só, uma violação do limite estabelecido.
Uma simples pintura assume assim um significado de resistência, de revolta, de indignação” [7]
através da expressão do grafiti. Uma seção da parede de cerca de 1,3 km de comprimento, não
foi demolida, mas sim projetada e pintada por artistas desde 1990, conhecida agora pela “’East
Side Gallery’ a mais longa galeria ao ar livre do mundo” [11], que se desenvolve ao longo da
margem norte do rio Spree.
Após esse período, a restruturação de toda esta área começou lentamente, ao longo das
margens do rio, onde juntamente com lotes grandes e subdesenvolvidos, se encontram
numerosos edifícios industriais e comerciais dos séculos XIX e XX. Também o projeto
denominado por Mediaspree integrante da Neabau, foi uma grande oportunidade para a antiga
Berlim-oriental e a ‘Nova Berlim’. E representa um dos maiores projetos de investimento
imobiliário na cidade, com o objetivo estabelecer "empresas de telecomunicações e de media
ao longo de uma secção das margens do rio Spree, bem como implementar uma renovação
urbana da área circundante” [11].
Não obstante estas ações datarem predominantemente a partir da década de 90, este continua
a ser um centro de produção cultural e de espaços que proporcionam uma oportunidade de
colonização por usos temporários. No valor “da história e da memória, num respeito
arquitetónico, não reside no facto de que algo notável ocorreu uma vez, mas no facto de que
eventos notáveis podem continuar a ocorrer" [12].
A rua Schlesisches Tor tornou-se conhecida pelos “seus grafitis omnipresentes a tal ponto que
várias famílias se mudaram para a área durante a recente onda de gentrificação, relatada por
estar a comissar artistas de grafíti para marcar os seus edifícios, para que os não-artistas, não
o façam” [10]. Contudo, grande parte dos grafítis nos edifícios é anónima e de natureza política.
A denominação do bloco habitacional do Arq.Siza Vieira como Bonjour Tristesse, situado nessa
rua, presta-se a um grafíti que surgiu na parte superior da fachada frontal no final dos anos 80
“e várias histórias sobre o seu autor não identificado acrescentam ao seu conteúdo enigmático”
[10]. Os habitantes da cidade têm, evidentemente, interpretado as fachadas brancas como uma
folha em branco; quando não há uma esfera pública que represente as indignações, as paredes
sediam a suas vozes não autorizadas. O grafíti é certamente o maior representante desse
fenómeno. Inicialmente subversiva e arredia às instâncias e aos trâmites do exercício do poder
e da autoridade, a arte urbana vem sendo incorporada e reconhecida como via de renovação e
atração para os espaços públicos das cidades globalizadas.
Hoje em dia, ela é valorizada como registo criativo de uma geração. Aliás, o modo como a arte
urbana, vem sendo acolhida pelos setores da cultura dentro das cidades, anteriormente vista
como periférica e marginalizada, torna-se atualmente “completamente absorvida pelo mercado
da arte onde os principais artistas viajam por todo o mundo, atraindo curiosidade sob os
indivíduos e expõem também o seu trabalho nas paredes sacralizadas dos museus” [13].
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Figura 4 – (direita) Bonjour Tristesse; (esquerda) Mural do artista BLU localizado na Cuvry-brache

Um ponto interessante deste facto é que arte teve um papel fluente de gentrificação. Segundo
Neil Smith em 1984 foi estabelecida com o auxílio de agentes políticos progressistas e alguns
artistas de vanguarda que se comportaram como "intermediários entre a indústria da cultura e
pretensos artistas. Logo a "boa arte e os bons locais difundiram-se, e a boa localização significa
dinheiro" [14]. Torna-se cada vez mais percetível a multiplicidade de áreas geográficas no
sistema de artes globalizado por mediação generalizada, sendo que a periferia ganhou
importância ao ser zona propícia a experimentações, novas criações.

4. Cuvry-Brache e o mural do BLU
No bairro de Kreuzberg verifica-se um local particular que se destaca na sua densidade
construtiva, onde se fazem sentir os efeitos negativos do processo de gentrificação. Localizado
na esquina entre as ruas Cuvry e Schlesische, (a rua principal do bairro a leste), é um terreno
devoluto com cerca de 10.000m2 privilegiado pelo limite e vista sobre o rio Spree. No lado
oposto das ruas, sobre o lado comprido da sua forma de trapézio, estão adjacentes três empenas
cegas do edifício da antiga fábrica Industriepalast (Palácio da Indústria) e atual Hofe am
Osthafen cinco pátios comerciais. Conhecido em Berlim por Cuvry Brache, isto é ‘O baldio da
Cuvry’, ilustrou diferentes tipos de manifestações de ocupação.
Esta área é parte de uma controversa especulação de investidores incluídos no Mediaspree. Ao
longo do rio foram sendo reabilitadas antigas fábricas para discotecas e lofts com terraços de
luxo, que se começaram a tornar incompatíveis com os residentes. A partir de 1998, o particular
interesse no terreno gerou uma série de ideias para desenvolver intencionais projetos
comerciais e empresariais. No entanto, na sequência de falência de um centro comercial
denominado Cuvry Center e à objeção elevada dos habitantes do bairro, a responsabilidade foi
transferida para o ‘Departamento de desenvolvimento urbano do Senado’. Neste espaço aberto
de carácter livre ergueu-se um mural de grafíti nas empenas cegas das fábricas em 2008,
concebido pelo artista BLU, que através desta obra direcionou uma mensagem crítica contra as
políticas de desenvolvimento urbano.
Gradualmente, iniciou-se a construção de pequenas tendas e cabanas de madeira e, em 2011
cerca de 150 indivíduos habitavam o terreno. Esta área intitulada como Kreuzberger Freiflache
(espaço livre do bairro) foi usada como espaço de jardinagem e cultivo, mas também como
lugar de expressão plástica e cultural. Assim, o Cuvry Brache “um museu ao ar livre de arte de
rua atrai milhares de visitantes, tinha sido primeiro uma espécie de acampamento de nómadas”
[15], a “primeira favela de Berlim” [16] cuja sua presença foi tolerada, até à autorização de
uma nova proposta de construção de um edifício, estando mais tarde sob ameaça de despejo.
Os investidores e os proprietários do terreno “perturbaram repetitivamente esta cultura dos
residentes e dos recém chegados a Kreuzberg, num espaço alternativo desenvolvido pela área
inteira do terreno” [16].
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Em 2012, os habitantes com os residentes da vizinhança exerceram uma série de eventos
culturais de protesto para prevenir o despejo forçado, cuja decisão foi triunfada a não ceder à
expulsão.
Contudo, em 2013 o terreno foi comprado por uma empresa ao Senado para instalar um
empreendimento urbano. O plano de desenvolvimento do projeto Cuvry hofe foi aprovado pelo
Senado, um complexo comercial e residencial de luxo com a promessa de 20% da moradia ser
de baixo custo. Apresentou “uma petição de despejo, examinada pela polícia devido ao facto
de os habitantes não quererem abandonar, pois em Kreuzberg é especialmente importante
preservar os habitantes alternativos como também sustentar uma infraestrutura social, caso
haja miséria nas famílias” [17].
Dentro da arte urbana o mural existente era mundialmente conhecido na rua Cuvry e por
conseguinte, o grafíti nas paredes exteriores da fábrica foram cobertas a preto que, segundo o
artista “quis evitar que um investidor tira-se proveito do seu grafíti para um apartamento com
uma vista sobre ele que poderia valer muito” [17]. Esta área na margem sul do rio, há muitos
anos que se encontra não desenvolvida, foi ocupada temporariamente e tornou-se uma espécie
de aldeia e um espaço cultural livre. Porém, a existência de uma certa negligência e violência
entre os habitantes foram razões suficientes para o despejo. Para uma residente temporária “o
conceito foi confrontar o conforto, afinal o que precisa um individuo citadino para sobreviver?
Houve um desinteresse pelo lixo não responsabilizado no local. Obviamente que foi uma
experiência social mas um desastre higiénico” [18]. Definitivamente, acabou por ser
“desocupado e devastado por uma queima que nivelou o terreno em setembro de 2014” [19].
Recentemente continua a existir um sentimento de indignação e o destino do terreno está
pendente numa incógnita subjacente a “uma grande atenção provocada pelos visitantes e
residentes que espreitam o local, com a promessa de uma Berlim livre” [18].

Figura 5 – Cuvry-Brache ocupado, Berlim 2011

5. Proposta de intervenção
Com base nos contextos descritos e no âmbito da Dissertação de Mestrado Integrado em
Arquitetura da UBI, desenvolveu-se uma proposta de intervenção para este local, que consiste
em restruturar o quarteirão, no qual está integrado o Cuvry-brache a leste de Kreuzberg. O
programa foi construído com base no concurso de ideias ‘BUR’ (Berlin university residences,
promovido pela plataforma online Archmedium em Maio de 2016), tendo como objetivo
principal dar resposta às expectativas da comunidade local, nomeadamente com uma população
maioritariamente composta por jovens, artistas e imigrantes de origem turca. Inserido numa
malha congestionada está incluído num quarteirão, que é atualmente um vazio urbano e
apresenta uma topografia sensivelmente plana junto ao rio Spree.
Como consequência de toda a polémica tumultuosa explicada anteriormente, optou-se por
desenvolver apenas metade do programa colocado pelo concurso. Assim, o programa
desenvolvido consistiu no projeto de uma residência de estudantes, de unidades de habitação
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coletiva, dotadas de valências comuns. Paralelamente, trabalhou-se um espaço público de
articulação entre duas funções e a envolvente urbana.
Este programa foi fundamentado pela lacuna de equipamentos aliados à habitação e de uma
nova abordagem equitativa de acesso ao espaço público. Também pode ser justificado graças à
dinâmica que esta área atingiu face ao veemente interesse por parte da população em viver no
centro da cidade, reforçada pelo processo de reabilitação urbana.
Neste sentido, foi essencial explorar a sua parcial ocupação, numa intervenção de coerência
social e valorização do espaço público, dando relevo à exposição das empenas e os elementos
da natureza como o rio Spree.
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Figura 6 – (esquerda) Planta de localização do Cuvry-brache (área assinalada a vermelho); (direita) representação
esquemática da proposta: 1-residência de estudantes, 2- blocos habitacionais, 3-área verde; 4-rio Spree; 5- empenas
da antiga fábrica Industriepalast

De um modo geral, dividiu-se longitudinalmente a área de intervenção em duas partes
funcionais: 1) uma de carácter privado para dar continuidade à faixa habitacional adjacente à
rua secundária de acesso (Cuvry) e quarteirões vizinhos; 2) outra de utilização pública a nível
de serviços e um espaço verde confinante com o limite das empenas cegas dos edifícios que
compõem a antiga fábrica (Industriepalast). Foram criados dois volumes unificados por uma
plataforma acessível entre os pisos e espaço envolvente. Dada a dimensão do programa da
residência de estudantes, esta destaca-se num único volume que se assume na sua
verticalidade, composto por dez pisos, de largura esguia com uma altura acentuada, de
contraste à proporção urbana, a associar ao elemento da chaminé industrial existente. O
segundo volume refere-se à habitação coletiva com altura inferior, mas intermédia em relação
aos edifícios vizinhos. Este volume foi dividido em cinco blocos, separados entre eles, de acordo
com os eixos pré-existentes de composição. Estes seguem uma disposição originada pelo romper
vertical das empenas cegas da fábrica Industriapalst e os vãos de acesso aos pátios abertos ao
interior do quarteirão Victoria Muhlenwrke. De uma maneria subtil, faz-se aqui alusão aos Hofes
berlinenses, habitualmente ocultos por outros edifícios. Estes caracterizam-se por quarteirões
fragmentados completamente abertos que pela guerra ficaram semi destruídos. Deste modo,
erige-se uma volumetria decrescente, que começa paralelamente à frente de água (rio Spree)
e acompanha o alinhamento paralelo do edificado habitacional vizinho.
As valências habitacionais do programa, estão desta forma agrupadas por conjuntos de
paralelepípedos separados, com o intuito de evitar a criação de pátios limitados e túneis de
acesso que implicam com a segurança passiva.
A empena cega tornou-se reconvertida num simbolismo característico, exaltando valores
artísticos de comunicação através do desenho livre, o grafíti. Optou-se assim por deixar uma
distância considerável entre as empenas cegas existentes e a proposta, expondo uma área livre
verde e evitando o parcelamento acentuado do típico quarteirão urbano de Berlim. Ainda para
reforçar a proximidade do rio foi criado um novo lanço de escadas em direção à frente de água.
Estes elementos possibilitam uma fruição pelos utentes e a contemplação do rio Spree,
contribuindo-se para uma perceção de calma e tranquilidade.
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Esta área do Cuvry-brache assume-se assim como um espaço físico, visual e simbólico.

6. Conclusão
A cidade de Berlim representou um importante marco no planeamento urbano, formalizado
através da experiência prática e territorial da IBA. Em resultado de diversas relações entre o
desenho construído e os acontecimentos espontâneos, carateriza-se por uma fragmentação
espacial e social, à qual não é alheio o período do Muro. Neste contexto, esta cidade é um
exemplo que se destaca pela sua excentricidade, onde a ruína é alvo de contemplação reflexiva
sobre práticas de preservação e restauro de edifícios. Como consequência, através da sua
romantização, surgem renovações urbanas implícitas nas estratégias estilísticas
contemporâneas, que aparecem através de manifestações individuais, dotadas de diversidade
criativa, o grafíti. A implementação de arte urbana é uma forma de revitalização de espaços,
entendendo-se como um processo de intervenção no espaço público que reflete diferentes
modos de qualificação das cidades.
Tal como a própria cidade de Berlim, Kreuzberg é um bairro de confrontos, sendo um dos
principais focos artísticos e exemplo marcante da resiliência multicultural da cidade. Enfatiza
a importância de manifestações artísticas como o grafíti provocativo e estético, numa corrente
de renovação do espaço público numa atmosfera criativa.
Atualmente, o processo de gentrificação ocorre em vários locais de Berlim, mas particularmente
em Kreuzberg oeste. Assiste-se a um aumento dos preços da habitação, facto que pode ser
justificado pela dinâmica que esta área atingiu face ao interesse por parte da população em
viver no centro da cidade. Reforçado está, o investimento pelas instituições públicas e privadas,
lucrar através do processo de reabilitação e valorização da arte urbana, atraindo a classe alta
criativa.
Salienta-se, que é ainda um desafio nesta matéria, a definição de medidas de intervenção
arquitetónica e urbanística, capazes de gerar maior coesão social entre os locais. Deve ser
discutido e delineadas medidas para benefício dos seus habitantes, utilizando esta mudança
empreendedora para conduzir a cidade numa direção que seja vantajosa e enriquecedora para
todos, não cedendo a interesses económicos de especulação que negligenciam e afetam os
habitantes que definem e sustentam a cidade.
Por último, apresentou-se uma proposta de intervenção num vazio urbano integrado num
quarteirão em Kreuzberg, conhecido por Cuvry-brache aliado a diversas reapropriações de
manifestações de revolta contra o processo de gentrificação. Para colmatar a necessidade
habitacional elaborou-se uma proposta de desenho urbano de modo a criar uma união com o
simbolismo e mensagem do mural do artista BLU já extinto, para dar continuidade a outras
apropriações artísticas no mesmo local que interpelem a cena pública.
Assim, a revitalização urbana pode intervir em união com as artes públicas, abrindo caminho
para um novo modelo de urbanismo no centro da cidade, apontando para estilos de vida
alternativos mais livres e conectados.
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Abstract
The spatial character of religious buildings diﬀers from other type of built since the dynamic regarding its use has the
purpose to bestow the sense of peace to man, due to the aﬀective interconnection found between light and the shape of the
space. This article aims to show a proposal type of spatial organization for Adventist temples, where their function is
combined with the interpretation of faith and spirituality, thus leading to its ﬁnal concept. This theme was developed during
the master's thesis, in the course of architecture, under a theoretical-practical form. Although the practical part has been
more developed, importance was still given to the understanding of all the theoretical issues involved in the design of
creating a building from scratch. The idea of sustainability currently impacts the design and taking this into consideration we
decided to study the modular concept in construction using sustainable materials, taking full advantage of its features, so
that in addition to achieving better usefulness of these materials, there is minimal waste. The use of modular coordination is
related with the ease of design and dimensioning of diﬀerent spaces, depending on the dimensions of the chosen materials.
The combination of the technical with the conceptual side where the architecture is associated with the sustainability by
using modular coordination allows to develop cohesive and complete projects that not only reduce costs during and after
performing the work, but also later in the building maintenance, creating therefore a building with less environmental
impact.
Resumo
O carácter espacial dos edifícios religiosos diferencia-se dos outros tipos de ediﬁcado por a sua dinâmica de uso ter o intuito
de transmitir uma sensação de paz ao Homem, devido à interligação afetiva encontradas entre a luz e a forma do espaço.
Neste artigo pretende-se mostrar uma proposta tipo de organização espacial para os Templos Adventistas, onde se conjuga
a função destes com a interpretação do conceito Fé e Espiritualidade, chegando assim à sua forma. Este tema foi
desenvolvido na dissertação de mestrado, no curso de arquitetura, com a forma de teórico-prático. Embora a parte prática
tenha sido mais desenvolvida, não deixou de se dar a devida importância à compreensão de todas as questões teóricas
inerentes à conceção de um edifício de raiz. Atualmente, a ideia de sustentabilidade tem impacto na conceção e nesse
sentido optou-se por estudar o conceito modular na construção utilizando materiais sustentáveis, tirando o melhor partido
das suas características, para que além de se conseguir uma melhor utilidade destes materiais, exista o mínimo de
desperdício. A utilização da coordenação modular prende-se com a facilidade de conceção e dimensionamento dos
diferentes espaços em função das dimensões dos materiais escolhidos. A conjugação deste lado técnico com o lado
conceptual onde se relaciona a arquitectura com a sustentabilidade utilizando a coordenação modular permite desenvolver
projectos coesos e completos que diminuem custos não apenas durante e após a execução da obra, mas também mais
tarde na sua manutenção, criando dessa forma um edifício com menor impacto ambiental.
Keywords
Adventist Temple; Sacred Architecture; Modular Coordination; Faith; Faith
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A Flexibilidade espacial no contexto religioso
Introdução
A arquitetura religiosa remonta desde os tempos da antiguidade com um desenho bastante
pormenorizado, tendo evoluído ao longo dos tempos de acordo com as necessidades e
tecnologias que foram surgindo. De acordo com todos estes fatores, os arquitetos foram
propondo novas formas de abordagem, de modo a que os seus projetos estejam em harmonia
com as novas técnicas e formas de sentir e vivenciar os espaços de culto.[1] Para além dos
materiais e técnicas a serem implementados nos templos e da existência de diversas
denominações, a necessidade de vivenciar o culto espiritual leva a que cada espaço físico
tenha de ser adaptado de acordo com cada cultura espiritual.[2]
A arquitetura religiosa destaca-se da restante arquitetura pelo caráter espiritual das igrejas,
transmitindo uma serenidade indiscritível ao ser humano. O espaço religioso apropria-se
também da luz/sombra como um elemento que o vai caracterizando, modelando o espaço e
acabando por o definir. Alberto Campo Baeza faz menção à luz, referindo que sem ela não
poderia haver, de maneira nenhuma, arquitetura, sendo que sem ela teríamos apenas simples
construções.[3] Tal como o homem é caracterizado por um lado de luz e outro de sombra, a
arquitetura é definida por estes dois conceitos. Através da orientação solar, que produz o
efeito de luz em alguns espaços e o seu oposto, a sombra, noutros, o arquiteto vai criando e
desenvolvendo o seu projeto dando forma e proporcionando espaços que vivem por si.
Esta temática parte da necessidade de entender a arquitetura religiosa de outras
denominações em que estão patentes crenças distintas, em particular a da Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Esta denominação religiosa tem crescido ao longo dos anos, tendo levado à
construção de novas igrejas. No entanto, estas construções muitas vezes não avançam pelos
seus custos elevados associados. Nessa linha de pensamento, surge a ideia de se realizar uma
proposta de igreja de custos reduzidos e sustentável, quer no seu desenho quer nos materiais
a utilizar. O desenvolvimento de um projeto de arquitetura sustentável e o seu modo de
construção devem causar um menor impacto ambiental e garantir maiores ganhos sociais.[4]
Cada vez mais vão surgindo novos materiais tendo em vista a questão da sustentabilidade que
deveria estar sempre presente em qualquer edificado.
A sustentabilidade e a coordenação modular são grandes aliadas neste tipo de projetos, pelo
facto de o conceito modular trazer vantagens na sua construção, reduzindo os desperdícios e
tornando os espaços mais organizados e funcionais.[5][6]

1. Contexto histórico
A reforma protestante iniciou-se através de um monge Agostiniano, Martinho Lutero, que
sendo um grande teólogo e estudante da Bíblia que defendia a verdade presente nela contida.
Com isso formalizou as famosas 95 teses, nestas eram mencionadas práticas que a Igreja
Católica defendia e que não estavam em conformidade com a Bíblia. Estas 95 teses foram
pregadas na porta do Castelo de Wittenberg, do dia 31 de outubro de 1517.[7] Posteriormente
surge o movimento Millerita, através de Guilherme Miller, também ele um estudante da Bíblia
e aprofundou os seus estudos relacionados com a volta de Jesus Cristo e as profecias de
Daniel e Apocalipse. Miller acreditava que Jesus voltaria 22 de outubro de 1844, não
sucedendo isto, dá-se o chamado Grande Desapontamento.[8] Apesar disso, houve membros
que prosseguiam no estudo da Palavra de Deus na procura de respostas até chegar à formação
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui 28 crenças das
quais 4 serão destacadas pela influência que tiveram no projeto e na própria organização
espacial do Templo, a saber, o Sábado, a Santa Ceia e lava pés, o Batismo e ainda o
Santuário.[9] O Sábado é o dia de guarda, e neste dia os crentes se congregam na igreja,
sendo que o serviço (semanal) está dividido em duas partes: a primeira é a Escola Sabatina e
a segunda o Culto. Na escola Sabatina as crianças estão separadas por faixas etárias e os
adultos permanecem no salão de culto onde também realizam a discussão de um tema que
estudaram ao longo da semana. Após este momento segue-se o momento do Culto, em que as
crianças se juntam aos adultos no salão principal.
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A Santa Ceia e lava pés é um serviço ocasional, onde por norma os homens se dirigem para a
uma divisão e as mulheres para outra, realizando este momento em separado. Esta separação
leva a que seja necessária a existência de salas complementares no projeto.
Já o Batismo é feito por imersão, o que revela a necessidade de um batistério (Figura 1) com
dimensões consideráveis para estarem duas pessoas no interior do mesmo. Por fim, a última
crença aqui abordada e desenvolvida mais detalhadamente é a do Santuário (Figura 2). Este é
a base do conceito do projeto do Templo, sendo que a sua origem remonta ao Santuário
construído no deserto pelo povo de Israel, sendo o lugar onde era manifestada a presença de
Deus. O percurso desenrolava-se por diversas fases, tendo início no pátio exterior até se
chegar ao interior do tabernáculo. No pátio encontrava-se o altar do sacrifício e de seguida a
pia de água. O edifício principal, o tabernáculo, estava dividido em duas partes (Figura 3),
nomeadamente o Lugar Santo (onde se encontravam os seguintes móveis – candelabro
(simbolismo do Espírito Santo) à esquerda, a mesa dos pães (simbolismo do alimento físico) à
direita e ainda o altar do incenso). No Lugar Santíssimo encontrava-se a arca da aliança sendo
este lugar muito especial pois era aqui que se manifestava a presença de Deus. Este trajeto é
transportado para o projeto deste estudo, o que se revela na existência de um percurso cujo
objetivo é chegar à presença de Deus, sendo que este foco é colocado no salão de culto, a
zona mais nobre de todo o Templo Adventista.

Figura 1 – Batismo, IASD Lx Central

Figura 2 – Santuário do deserto

Figura 3 – Lugar Santo e Santíssimo

Para além das suas crenças, a IASD tem no seu património igrejas construídas de raiz. Uma
delas é a Igreja Adventista de Lisboa Central, sendo a igreja mais antiga e com maior
relevância arquitetónica. A fachada desta apresenta um estilo bizantino e contém três pisos.
A zona mais nobre da igreja, o salão principal, encontra-se no piso 1, sendo que o percurso é
feito através de um acesso vertical. O crente é elevado a outro patamar dando mais
significado a este lugar enquanto que no rés-de-chão estão localizados os espaços
complementares. Este edifício possui também duas galerias laterais com vista para o salão
principal.
IASD Lisboa-Central (1924)

Figura 4 – Planta R/C Lx

Figura 5 – Planta Piso 1

Figura 6 – Planta Piso 2

Legenda:
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Salão Principal

Galerias

Batistério

Copa

Instalações sanitárias

Sala das mães

Vestiários

Salas complementares

Sala do pastor

No salão principal, é onde os crentes se congregam e para além de todo o mobiliário, como os
bancos corridos, o púlpito tem também um batistério. Este batistério possui grande destaque
no salão pois possui uma estrutura com uma cruz aberta (Figura 8) por onde passam as
pessoas que irão ser batizadas. O ato de se batizar releva a decisão que o crente tem ao
aceitar Jesus como seu Salvador. O elemento cruz vertical no batistério carrega consigo o
simbolismo do cristianismo mas também da necessidade do cristão estar aos pés de Cristo, em
humildade e reverência pelo sacrifício que fez por si e por toda a humanidade.

Figura 7 – Fachada principal IASD Lisboa-Central

Figura 8 – Salão principal IASD Lisboa-Central

2. Sustentabilidade
A sustentabilidade engloba vários campos, quer individual quer coletivamente, e é
considerada um todo no que respeita ao ser humano, ao meio ambiental e ao edifício, que é a
cerne da questão na arquitetura. “A sustentabilidade deve ser algo intrínseco a toda a obra
de arquitetura. A sustentabilidade é inerente à boa arquitetura.”.[10] Verificamos assim que
a sustentabilidade deveria surgir de uma forma natural nos projetos arquitetónicos, tal como
se sabe ser básico a colocação de elementos estruturais para que o edifício não desmorone.
Segundo Alejandro Lauria, a sustentabilidade resulta do equilíbrio entre cinco pilares
fundamentais, sendo elas de ordem social, económica, ecológica, espacial e cultural.[11]
A sustentabilidade passa deste modo pelas técnicas construtivas do próprio edifício e para
atingir esta finalidade, foram utilizados materiais renováveis e ecológicos, dando maior
preferência à ventilação natural. Este templo visa implementar tijolos modulares ecológicos,
o que facilita a sua estrutura espacial, devido à sua modularidade. Os tijolos são considerados
ecológicos pela sua fabricação substituir a cozedura pela pressão hidráulica e pela sua
constituição possuir uma percentagem bastante inferior de cimento. Cada unidade é prensada
até dez toneladas, conferindo-lhe uma grande durabilidade e resistência.[12] Para uma
construção sustentável é necessário pensar no edifício como um todo e não como um
somatório de partes distintas, tal como foi discutido na Comissão Europeia em 1999: “O
desenho do edifício como um todo não pode ser facilmente separado da seleção dos materiais
e dos componentes que dele farão parte”.[13] Os materiais e respetivos acabamentos
complementarão o desenvolvimento da igreja, sem necessidade de acréscimos de tratamentos
especiais que encareceriam a obra, bem como a sua própria manutenção.

2.1. Materiais
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Os materiais mais enquadrados na área da sustentabilidade possuem um custo bastante
elevado comparado com materiais mais comuns, o que torna um desafio na arquitetura. O
tijolo é modular de duplo encaixe, constituído por saibro arenoso, silte e argila e uma porção
de cimento. Este tijolo possui um sistema de macho-fêmea e tem como medidas 26cm x 13cm
x 6,5cm.[14] Para além do tijolo modular ecológico, o projeto inclui também o uso de
madeira laminada, devido à sua capacidade de resistência permitindo conseguir vãos maiores
sem inserir pilares no interior dos espaços. A energia usada para produzir a madeira laminada
é seis vezes menor que a mesma resistência do aço.[15]

Figura 9 - Medidas do tijolo

Figura 10 - Tijolo modular

Figura 11 – Madeira laminada

2.2. Coordenação modular
A coordenação modular utiliza um módulo como unidade de medida, cujo objetivo é
dimensionar os espaços de forma mais eficiente, facilitando a conceção e desenvolvimento da
construção do edifício. Possui ainda um melhor aproveitamento da matéria-prima, bem como
a redução do custo inerente quer na produção quer na construção.[16] Um dos quatros
princípios que foi aplicado na racionalização do processo construtivo [17] do Templo, é o
elemento estrutural, sendo este, o tijolo modular ecológico. Para além do tijolo modular nas
paredes, na cobertura utilizam-se módulos de vigas em madeira laminada para suportar os
painéis sandwich também com medidas standard.

2.3. Proposta
Esta proposta de Templo Adventista está inserida num dos terrenos agrícolas existentes nas
traseiras da estação de comboios da cidade do Fundão. O local de implantação desenvolve-se
entre um percurso pedestre de terra batida e uma linha de água (Figura12). O terreno tem
um desnível pouco acentuado, o que torna propício a construção da igreja neste lugar, para
além de se encontrar rodeado pela natureza.

Figura 12 – Área de implantação do terreno destinado ao Templo Adventista

O Templo albergará cerca de 120 pessoas e necessita de espaços específicos adequados às
necessidades e objetivos dos crentes de acordo com o programa, nomeadamente um Salão de
Culto, Salas de apoio a jovens e crianças, Salão de jovens incorporando uma cozinha, Sala de
reuniões, Sala multiusos, Instalações sanitárias, Cabine do som, Livraria, ADRA (sala para
guardar bens alimentares bem como roupas para doar).
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2.4. Conceito
O conceito está intimamente relacionado com a parte espiritual e com a caminhada cristã de
cada crente, cujo objetivo é chegar à presença de Deus. Esta está representada de forma
simbólica, no salão de culto, uma vez que é o lugar mais nobre de todo o Templo. Este
conceito abrange três aspetos fundamentais que vai gerar o edifício através das plantas e
alçados e a sua respetiva ligação com o terreno. O primeiro deles é o percurso sinuoso que
cada ser humano tem de percorrer(Figura 13) e que tem os seus altos e baixos ao longo da
vida(Figura 14). O segundo aspeto é o elemento cruz, pela ligação que tem com o cristianismo
e o paralelismo com o santuário, sendo este o último e terceiro aspeto do conceito.

Figura 13 – Esquisso Percurso sinuoso

Figura 14 – Esquisso Altos e baixo da vida

Figura 15 – Relação da cruz

A cruz segue uma linha desconstrutivista devido ao estudo do terreno inclusive dos eixos
principais (linha de água e percurso pedestre). O seguimento destas linhas elabora um
percurso tortuoso simbolizando o caminho sinuoso (provações, adversidades) que os crentes
percorrem ao longo da vida, quer individual quer coletiva.

Figura 16 – Evolução da cruz com a relação do percurso sinuoso

O percurso que é desenvolvido até ao Lugar Santo e Santíssimo tal como é descrito no
Santuário do Deserto está interligado com as várias zonas existentes no programa do Templo
Adventista. Os elementos existentes no Santuário são: a pia de água, a mesa dos pães ázimos,
o candelabro e por fim os Lugares Santo e Santíssimo. Estes elementos irão dividir o Templo
em três vertentes, que correspondem às diferentes facetas que constituem o ser humano no
seu contexto espiritual, intelectual, social e físico (Figura 18).

Figura 17 – Caminho de chegada ao Lugar Santo

Figura 18 – Divisão do Templo em três vertentes

Considerando todos estes pontos e o respetivo programa delineado, foram desenvolvidos os
diversos espaços interligados com este simbolismo e criou-se um percurso interior do Templo
para que as pessoas tenham a capacidade de absorver todo o espaço envolvente e tenham
essa experiência de forma real e vívida de todo o percurso. O Templo foi desenvolvido no
sentido nordeste-sudoeste, partindo como base da orientação do Santuário supramencionado,
que se encontrava orientado a oeste, fazendo com que desta forma o adorador, ao entrar no
santuário, ficasse de costas para o sol nascente.
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2.5.

Desenhos Técnicos dos espaços interiores e exteriores

A planta é unificada somente por um corredor (Figura 20), sendo o mesmo que faz a
distribuição para os demais espaços. Na passagem dos diferentes espaços o crente vai
compreendendo e assimilando tudo o que vai acontecendo. Para se ter uma mente sadia e
melhor discernimento das coisas espirituais necessita do alimento físico e do convívio entre
todos, correspondendo assim ao primeiro troço e ao primeiro “braço” respetivamente. O
percurso do Templo Adventista inicia-se do lado nordeste, onde encontra um grande espelho
de água remetendo para a simbologia da pia de água do Santuário, sinal de purificação.

Figura 19 – Planta de Cobertura

Figura 20 – Planta Piso Térreo

Passando esse espelho, segue-se o início do corredor, sendo que esta primeira parte do
corredor é completamente aberta para o exterior e bastante estreita e que vai alargando até
chegar ao salão principal. Neste primeiro troço encontra-se a ADRA e de seguida as
instalações sanitárias. O espaço da ADRA (Figura 21), situa-se na zona da parte física, pois
espaço tem como finalidade de saciar a fome dos mais necessitados. Esta situa-se na ponta do
Templo para permitir melhor acessibilidade e gestão dos carregamentos/descarregamentos de
alimentos e/ou roupas para suprir as necessidades das famílias carenciadas.

Figura 21 – Corte AA’ (zona ADRA + corredor exterior)

Este percurso inicial é bastante reto, contudo, quebra-se assim que se entra para o corredor
fechado, passando para a zona correspondente à parte social e intelectual, constituindo dessa
forma o “braço” direito da cruz. É quebrado tal como o ser humano tem as lutas, os seus
altos e baixos ao longo da caminhada da vida. Posteriormente entra-se para o corredor já
fechado, e as divisões seguintes dizem respeito ao salão de jovens e à sala de reuniões de
conselho da igreja (Figura 22), bem como a livraria.

Figura 22 – Corte BB’ (zona sala de reuniões + corredor interior)

Ao longo do percurso a cobertura vai sofrendo alterações. Inicia-se de forma ascendente
(Figura 21) e depois desce até chegar à entrada do Salão principal (Figura 23), onde retorna a
subir, atingindo a sua cota máxima (Figura 24) precisamente na linha horizontal central do
batistério havendo sempre um simbolismo da proximidade de Deus com o crente.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

700

Figura 23 – Corte CC’ (zona livraria + entrada para o Salão principal)

Antes mesmo de chegar à livraria que se localiza do lado direito (logo após à sala de
reuniões), torna a haver uma quebra no percurso, dando entrada direta para o salão
principal. A sua porta de entrada ganha relevância em comparação com todas as outras
portas, pois é constituída por uma porta de vidro de grandes dimensões, tendo dois grandes
pilares que marcam a sua entrada (Figura 23). Estes pilares que são demarcados pela sua
imponência transmitem uma sensação de sensação de respeito ao entrar no salão, sendo o
lugar mais especial e espiritual de toda a igreja. No salão principal se destaca pelo batistério
que está elevado à cota do pavimento para que haja uma melhor visualização, bem como do
respetivo rasgo de luz inserido na cobertura. Este elemento possui uma largura mais fina para
que a entrada de luz seja mais controlada e tenha uma presença mais leve, transmitindo
assim tranquilidade e serenidade para os crentes que ali se encontram. Para além desta
largura mais fina, o vão e as vigas centrais de madeira laminada que sustentam toda esta
cobertura do salão principal ganham ainda mais força, pelas suas dimensões que demarcam a
parte central do salão (Figura 23).

Figura 24 – Corte DD’ (zona Salão principal + salas das crianças)

A sobreposição virtual do elemento retangular do batistério com o rasgo de luz da cobertura
vai formar efetivamente uma cruz, pois é através do sacrifício de Jesus no Calvário e da Sua
aceitação pública através do batismo que o crente experimenta uma nova vida.

Figura 25 – Corte EE’ (zona batistério + corredor lateral)

O início do percurso pelo corredor exterior coincide exatamente com o rasgo de luz e a sua
entrada para o salão, e demonstra mais uma vez a importância do alvo que se quer atingir
com o percurso. Sendo um percurso espiritual e transição de espaços para outros e a
influência da luz sobre o ser humano torna-se uma experiência para ele. O corredor lateral ao
Salão encontram-se as salas de apoio das crianças para os seus momentos da Escola Sabatina,
no outro “braço” da cruz. A cobertura inclinada das salas crianças é também ascendente pois
se inicia desde crianças e passam para as salas seguintes à medida que vão crescendo
enquanto pessoas como espiritualmente.

Figura 26 – Corte GG’ (zona salas das crianças)
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Por fim, logo após o Salão encontra-se a sala multiusos (Figura 26) onde estão os pilares de
madeira laminada, bastante visíveis. O espaço entre esses dois pilares será destinado, em
caso de falecimento, para a colocação de um caixão.

Figura 27 – Corte FF’ (zona sala do pastor + sala multiusos)

No exterior percecionamos de forma mais imediata as coberturas inclinadas como se pode
visualizar nos seguintes cortes longitudinais e respetivos alçados. Também se verifica que
possui fachada horizontal extensa sendo esta pertinente pelo percurso esboçado no conceito
inicial de modo que o ponto de chegada ao salão principal não fosse tão direto. Para que o
crente tenha uma experiência ao percorrer este percurso ao longo do corredor. Apesar da
existência destas fachadas que provoquem perdas energéticas, e o material ser um pouco
mais caro que os materiais mais usuais tem-se um melhor isolamento devido à parede dupla
com caixa de ar e revestida com isolamento. Este projeto foi desenvolvido partindo do
material em si que por sua vez é ecológico e modular.

Figura 28 – Corte HH’ (Corte longitudinal pelo interior das diferentes zonas)

Figura 29 – Corte II’ (Corte longitudinal pelo corredor + Salão principal)

Figura 30 – Alçado Sul

Conclusões
O presente artigo teve como objetivo elaborar uma proposta tipo de organização espacial
para os Templos Adventistas, onde fossem incorporados os princípios e crenças dos
Adventistas do Sétimo Dia, considerando os conceitos de sustentabilidade. Dessa forma este
estudo permitiu explorar em mais detalhe algumas dessas crenças e incorporá-los na
arquitetura religiosa. Na proposta tipo de organização espacial teve-se também em
consideração a sustentabilidade ligada à coordenação modular que adveio do elemento
estrutural, o tijolo modular ecológico, mas também devido ao seu acabamento bruto e
simples que possibilitou o desenvolvimento da igreja de forma positiva e coerente, sem
necessidade de acréscimos de tratamentos especiais que levariam a um encarecimento do
Templo. Quanto à fabricação dos materiais, estes deverão estar o mais próximo possível do
estado natural, ou seja, que tenham passado por pouco ou nenhum processo mecanizado,
contribuindo desta forma para a redução do consumo de energia. Neste caso em particular, o
tijolo modular ecológico é cozido através de pressão hidráulica, o que constitui uma elevada
vantagem para o ambiente. Com este estudo pôde chegar-se a um edifício em que o
desperdício era bastante reduzido, o que foi potenciado mais uma vez pela utilização do
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tijolo modular ecológico, favorecendo a sustentabilidade do Templo e prevenindo a existência
de desperdícios. Este tijolo permite fazer instalações hidráulicas e elétricas, sem recorrer à
necessidade de partir paredes uma vez que estas já estão embutidas dentro dos próprios
tijolos, acompanhando o levantamento das paredes, reduzindo ainda mais o seu desperdício.
Já a madeira foi outro material importante que contribuiu para a flexibilidade do Templo,
uma vez que tornou possível projetar espaços com vãos mais longos, sem interferir com o
conceito de fé e espiritualidade desenvolvidos desde o início do projeto.
A arquitetura religiosa tem a capacidade de impactar qualquer ser humano, pois estes
edifícios são considerados obras de arte, devido à sua imponência, detalhes e todo o seu
conceito arquitetónico que daí advêm.
Todos estes aspetos contribuíram para alcançar o objetivo deste estudo na criação de uma
proposta tipo de organização espacial para um Templo Adventista, onde foram incorporados
os princípios e crenças dos Adventistas do Sétimo Dia de forma sustentável e ecológica. A
utilização do conceito modular permitiu uma melhor coordenação dos diferentes espaços bem
como a redução da existência de desperdícios. Deste modo, este projeto permite a
construção de futuros templos adventistas onde todos os seus princípios e necessidades foram
contemplados, não deixando de respeitar a questão tão importante que é a da
sustentabilidade.
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Abstract
This article aims to present an interdisciplinary approach about the research methodologies used at the civil engineering
research ﬁeld, in the domains of urban planning and mathematics. Actually, there are some similarities in between the
research process features of urban planning and mathematics. In fact, these both scientiﬁc subjects follow analogous tasks
in their research process, which have the same starting point with the deﬁnition of the research problem and the ﬁnal phase,
based on the proposed solution. It joins scholars from the department of civil engineering and architecture, experts in spatial
analysis and scholars form the department of mathematics of the University of Beira Interior. Two case studies will be
presented as examples of the application of these methodological approaches, both of them focused on the urban planning
researches, associated with post-graduate teachings, one is related to a PhD thesis and the other one relates to a master
degree dissertation.
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Research methodologies focused on urban
planning and mathematical issues

1. Introduction
This article is focused on research methodologies used at the civil engineering research field
focused on the urban planning and mathematical issues. It is the result of an interdisciplinary
approach gathering scholars from mathematics and urban planning subjects, responsible for
teaching at the civil engineering degree, and PhD candidates in civil engineering having the
urban planning as the research topic. In fact, the research methodology framework in many
aspects is analogous in between the mathematics domain and the urban planning domain.
These similarities are present on the phases of the research process which are used on these
both scientific domains. Despite of the differences in terms of contents of the research tasks,
the organization of the research process is really similar.
On the one hand, both subjects are basing their investigation tasks, starting with the
identification of a research problem that should be solved by the researcher, as the first step.
On the other hand, both subjects are organizing the research process based on several steps
until the final phase which is the solution proposed in order to solve the problem in the case
of mathematics or to mitigate the problem in the case of the urban planning.

2. Research methodology in urban planning
2.1 Research process framework
There are several ways of structure the research process regarding the urban planning
domain. However, all of these different perspectives have a similar approach which is to
define a starting point with the identification of a research problem, something that is not
working well at the territorial dimension which is the study object.
Another similar aspect is the fact that the final step of the research is to propose the solution
or solutions in order to diminish the starting point problem.
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In between these two phases, the first and the last, the research process can veries according
to the features of the analysed case study, the period of time defined for the analysis, or the
scale of the investigation in territorial terms. Some authors [1] are suggesting that there are
at least two analysis phases at the urban planning research, which are the following: 1 st – data
collection or retrieval. The referred author says that this step is “purely dedicate to research
and laborious data retrieval and documentation” [1]; 2nd – mapping the phenomenon that is
being studied. This author argues that this phase has a “preliminary importance” [1]; These
two phases can be understood as being part of the research process of a case study of urban
planning, in between the identification of the research problem or the territorial
phenomenon that is going to be studied, which is the 1 st step and the proposed solution which
is the last step.
Despite of the different approaches, tasks or their contents defined to the research process
as a whole, there are a common structure that could be followed as reference in the urban
planning investigation. Therefore, the urban planning research could be seen has a process
which is based on six main tasks, according to the following phases (Fig. 1):
▪

1st – identification of the research problem or the territorial phenomenon, including
the two tasks listed below:
a. case study;
b. pioneer examples;
nd

▪

2

– literature review;

▪

3rd – data collection or retrieval, including the following four tasks:
a. statistics data;
b. on-site analysis;
c. documentation of the spatial planning instruments and ordinances rules for
the case study area;
d. inhabitants’ surveys promoting the public participation;

▪

4th – diagnosis of the current situation mapping the phenomenon;

▪

5th – A kind of cost-benefit analysis which refers in the urban planning domain to the
framework of the problems and potentialities of the case study area, in order to find
the solution which will be focused on suggestion to diminish the problems and
suggestions to develop the potentialities;

▪

6th – Final solutions or strategies.
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Figure 1 – Research methodology tasks in urban planning process.

The next section will be focused on the presentation of two case studies of the application of
the urban planning methodologies, having has case studies Portuguese territorial contexts.
These cases were developed at the Department of Civil Engineering and Architecture of the
University of Beira Interior. They are both related to postgraduate teachings. The case study
1 is based on a PhD research and the other one is based on a Master degree investigation.
2.2 Case study 1: an urban planning approach in a PhD research
This first case study is part of an ongoing PhD Thesis in the domain of spatial planning, on the
behalf of the doctoral programme of Civil Engineering, having the territorial analysis has the
main research line.
It has as a starting point a step based on the literature review focused on the rethinking of
the local governance, and the need for its efficiency, regarding the management of the
building and urbanization projects, by the municipal authorities. The governance at the
municipal level of the public administration, concerning the spatial planning process is
generally inefficient, triggering several failures such as in terms of communication and
information to the citizens in general. This problem happens either to the authors of the
building and urbanization projects or to the land owners. In fact, the literature review that
the governance depends on “the process of transmitting information through the
communication technologies between authorities and citizens” [2].
In order to better understand this issue, there is the need of reflecting on the unsatisfactory
conditions in which the governance regarding the spatial planning management is happening
at the local level.
The contents of the spatial planning instruments and of the building and urbanization
ordinances should be more available and disseminate among the public in general and in
particular considering the authors of the building and urbanization projects and the land
owners. This dissemination could be called a “new public service” [3] which will serve as an
alternative for the “old public administration” as a “new public management” and a “new
public service”. This new approach aims to reaffirm the values of democracy, citizenship and
public interest as prominent aspects of any public administration, beginning with the
recognition that the existence of an engaged and enlightened citizenship is critical to a more
democratic governance.
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According to the same author, this new model of public administration design should be
materialized in the form of an interactive governance as a participatory management trend.
This implies sharing and disseminating information in order to transform the stakeholders of
the society (including the public and private realms) “allies in the search for better results,
both regarding administrative performance and increasing democratic legitimacy” [4].
In this sense this research has defined has its 1st step the identification of the research
problem, which is the governance inefficiency regarding the spatial planning process at the
local level, considering the building and urbanization projects. Therefore, the main
objectives of this investigation are based on the goal of finding strategies in order to reach a
new spatial planning model in terms of governance at the local scale, in order to promote a
better efficiency of the management process of the building and urbanization projects.
Many authors are spending ink advocating that a better information and communication to the
citizens is a requirement of the governance in parallel to the increasing of the responsibilities
in the decision-making process [5].
After a 2nd step focused on the literature review and a 3 rd based on the data collection, this
research has as phase 4th the goal of creating a catalogue with all the types of building and
urbanization projects, that could be a reference at the urban planning process at local level.
This catalogue is a key task in this research because of the following reasons: first of all, it
represents a synthesis of the previous phases, given that it will represent all types of building
and urbanization project that could be supervised and approved by local authorities; secondly
because it can be used as a reference manual in all the 308 Portuguese local authorities (all
over the country including Azores and Madeira islands and the continental territory), i.e. the
municipalities, given that all the types of projects are represented in it.
The 5th methodological step of this research is related with the proposal i.e. the solution in
order to diminish the identified research problem, contribution to increase the efficiency of
the urban planning governance. This solution will be a guide of good practices showing how
the several types of building and urbanization projects should be in order to respect the
spatial planning ordinances, turning more efficient the municipalities governance in terms of
territorial management.
2.3 Case study 2: an urban planning approach in a Master research
The second case study presented as an example of application of an urban planning
methodological process is based on a research entitled “The challenges for smooth mobility in
Covilhã” [6]. Covilhã is the case study city where this investigation took place, being part of a
master dissertation.
The 1st phase of this research was the definition of the investigation problem, which was the
challenges for the smooth mobility, having the particular case of a mountain city, where the
problems of mobility in general are more serious and complex, considering the mountain
topography.
The city of Covilhã is located on the southwest slope of Serra da Estrela, which is the highest
mountain in the continental part of Portugal with nearly 2000 meters high. Its urban fabric is
comprised in between 400 and 800 meters high, which results in a peculiar orography, where
many of its streets are sloping, narrow and with a sinuous morphology. This situation is a
further challenge for the implementation of a smooth mobility system, with a special focus on
the pedestrians’ mobility, in order to make the city a better walkable place for all.
The research assumes that cities with higher quality of public space for people, more
accessible and friendly, influence the participation of their inhabitants in the urban
development [7], since they are more inclusive and provide a greater interaction of their
people and communities.
The literature reveals [8] that in many cities all over the world, the majority of the public
space is dedicated to the cars or other transports networks, including the parking areas. In
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

708

parallel to this problem, in many urban fabrics the conditions of the public spaces for
pedestrians are poor in terms of constructive quality, having frequently a lack of maintenance
works, and they are often not designed in a proper way, in order to guarantee the safety and
comfort conditions for their users. Thus, the public spaces like these are not promoting an
adequate mobility with an inclusive and universal accessibility.
After the literature review and the data collection, this research had as the 4th
methodological step, a task based on making a diagnosis of the current situation mapping the
phenomenon of the urban mobility in the city of Covilhã. Given that this is a mountain city, it
has a set of several facilities for pedestrian mobility, public elevators and funiculars, which
are free for the users and part of the paths system for pedestrians. Therefore, these facilities
were considered as pivotal elements in the smooth mobility strategy.
Some special buildings with a particular use, such as schools, university departments, public
services, hospitals, cultural landmarks, pedestrian bridges with particular interest for
mobility, shopping or commercial areas and streets were catalogued as main attractiveness
elements at the urban scale as a whole, which should be considered with a focal importance
in the smooth mobility strategy.
The main results of this research have showed that currently there is in this city a very
unfavourable reality for smooth journeys. This reality is a result of several aspects such as the
following: the existent pedestrian paths do not connect the elevators and funiculars with the
pedestrians’ bridges; the streets, sidewalks, stairs or other pedestrian ways are in poor
condition in terms of status of their conservation, having an inadequate width or several
obstructions such as the urban furniture (lights, signs among others). Some authors were
researching some similar subjects finding the same results. For example, there is one
academic research [9] that is confirming the referred aspects, emphasising that in Covilhã
only 8% of the crosses and 17% of the street segments are in reasonable conditions for the
pedestrian walkability.
The last phase was a synthesis plan comprising a set of proposals in order to improve the
smooth mobility system, articulated with other urban systems such as the public transports
and other soft modes of movement such as the cycling paths network, in an attempt to seal
the existing gaps of the contemporary city.
Finally, some new lifts and funicular routes were proposed, for pedestrian priority, promoting
the traffic calming, the integration of bicycles, and cycling routes on softer slopes. If in a
mountain city the challenges of soft mobility are complex, this research confirmed that is
possible to find a set of several solutions, connecting all types of pedestrian paths working in
an urban system as a whole, promoting the urban continuity.

3. Research tasks in mathematics teaching
This section will be focused on the discussion about the definition of a set of research tasks in
the mathematical domain, the different types of mathematical tasks and how these tasks are
going to have influence at the learning of mathematics. The referred tasks are called
investigative tasks. Therefore, among other aspects, the students’ learning of mathematics
issues, is related to the way how the scientific contents are transferred to them, the way how
the activities are taking place in the classroom, and with the sort of works including practical
exercises that are proposed to them by the teacher.
The research tasks are elaborate and given to the students by the teachers, and they are
considered by many authors as one of the key pillars in the teaching-learning process. In this
sense Pires [10] argues that the development of a mathematics class is influenced by several
factors. For the author, these factors that greatly influences a “good” mathematical activity
are the following: the organization and the affectivity in the academic institution; the social
environment and the family perspective of the student; the way how the students think and
approach the different contents of mathematics; the perception that students have on the
academic institution; the way how the scholars are teaching and working on the various
mathematical contents; the elaboration of practical exercises and tasks for students.
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According to the previous idea, the scholar should develop several tasks according to the level
of knowledge of the student and he/she should be focused on a mathematics approach that
has real and significant basis.
The tasks to be proposed should have intuitive and inductive characteristics, in order to allow
the student in a quick way, to be able to identify some known mathematical patterns which
will allow him to reflect and to expose his/her ideas, giving him/her the pleasure in finding
the solution.
The way how the scholar is going to define the research tasks and to encourage the students’
achievements, is very important in order to enable a meaningful learning activity among the
students.
According to some authors [11], a research task has four dimensions, which are the following:
its degree of difficulty; its structure; its context; and the time that is required for its
acquisition. Despite of the importance of all these aspects, this paper will explore deeply the
first two dimensions of the research tasks; their structures and their degrees of difficulty;
which are linked to four types of mathematical tasks, according to the same reference, which
are the following features: exploration, exercise, problem and research.
Regarding the exercises and the problems, these two aspects are tasks that have a similar
nature and with the same structural dimension, with the exercises having a lower level of
difficulty in relation to the problems. Regarding the research and the exploration they are
structurally open tasks. However, the explorations are easier than the investigations.
For other authors [12] the different types of research tasks strongly contribute to the learning
process, as referred to in the following citation: “Tasks of a more closed nature (exercises,
problems) are important for the development of mathematical reasoning in students, since
this reasoning is based on a close and rigorous relationship between data and results.
Regarding the tasks of a more accessible nature (explorations, exercises), they allow all
students to achieve a higher degree of success, contributing to the development of their selfconfidence. About the tasks of a more challenging nature (investigations, problems), they are
indispensable for students to have an effective mathematical experience. Finally, the open
tasks are essential requirements for the development of certain particular skills of the
students, such as autonomy, the ability to deal with complex situations (…)”.
In terms of methodological approaches in mathematics, the concepts of problems and
investigations are similar, but they perform different functions. On the one hand, the term
“problem solving” is related to the activity in which the solution is sought for a certain
problem, using various procedures. On the other hand, the term “research” refers to an
activity that seeks to respond to certain situations in a broader way.
According to this idea, Polya (1977, cited by Pires [10]) says that: “The resolution of a
problem involves: (1) understanding the problem; (2) design a resolution plan; (3) execute the
plan; (4) reflect on the work done.” (Fig. 2)

Understand

Design

Problem

Plan

Execution

Reflection

Figure 2 – Steps of the resolution of a mathematical problem.

Other authors such as Ponte, Oliveira, Cunha and Segurado (1998, cited by Pires [9]) stated
that: “A research has a diverse approach, including: (1) formulating the question to
investigate; (2) to formulate conjectures on this issue; (3) testing the conjectures and
eventually reformulating them; (4) validate and communicate the results.” (Fig. 3)
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Figure 3 – Diverse approach of a mathematical research.

The different types of tasks are related to each other although it is not easy to distinguish
them. Ponte [11] also emphasizes that a certain task can be at the same time an exploration
or an exercise, independently of the level of knowledge of each student.
Considering the mathematical scientific field, the different types of research tasks help and
enable students towards a better understanding of mathematics issues, challenging them to
renew and to innovate their mathematical ideas, motivating them to further researches, to
design new strategies and to develop their way of thinking.
One aspect of utmost importance regarding the scholar role is the differentiation of the
several tasks, which are recommended to the students, related to the nature and the social
environment in which the academic institution and the student are inserted. Thus, the
students can realize the application of mathematics in their social context. The scholar
should propose to the students, tasks that encourage them to discover new mathematical
results, looking for solutions that they can perceive what they are doing and why are they
doing that, motivating them in order to have a special taste for this subject.
According to the same reference, Ponte [11] emphasizes that, in addition to the diversity of
the research tasks to be proposed to the students by the scholar, they must have a logical and
organized sequence in order to allow the students to duly acquire mathematical concepts, to
understand the used methods and formulas, knowing how to relate them properly.
In this way, there is the necessity of applying the investigative tasks in the classrooms,
allowing the students by themselves to look and to try to find the right solutions,
understanding how mathematics is constructed.
In summary, given that the mathematics is mainly learned by practicing and not simply by
looking at concepts, the research tasks strongly contribute to the learning process of
mathematics.
Authors such as Braumann and Hadamard (cited by [13]) are showing how important is to
engage the students in the research tasks. Research assignments advance students and create
a more developed way of thinking, awakens them with an innovative and correct
mathematical way of looking and thinking in methodological terms.
In civil engineering domain or in other research fields where mathematics is part of the
contents, to carry out an investigation requires to take into account various steps and
assumptions. In this terms there are some references [13] suggesting the need of considering
four key moments, in the process of execution of a mathematical investigation, which are the
following listed below.
The first aspect covers the recognition of the situation, which is the preliminary exploration
and the formulation of questions. The second moment refers to the process of formulating
conjectures. The third phase includes testing and possible rephrasing of conjectures. The
latter refers to argumentation, demonstration and evaluation of the work done during this
process.
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In this process, the scholar needs to plan the classes contents, for each phase of the research
subject. In this regard, Ponte [10] says that the scholar can plan the beginning of the
investigation, but the end cannot be planed. About this idea some authors [13] are arguing
that the development of a research class can be done in the three following stages: (i)
introduction of the task, (ii) research, (iii) discussion of the results. However, there are
several ways to complete these stages depending on the options of the scholar and the skills
of the student.

4. Conclusions
This article has tried to show that the methodological approach of scholars in the domain of
mathematics must ensure that whole students in the classroom are in tune, perceiving the
meaning and purposes of each research task. The scholar has the role of explain to students
in a subjective way what should be done in each research task, allowing them to find an
objective conclusion regarding each task. The teacher should be able to find strategies in
order to motivate the students to carry out the research tasks, giving some details of how the
students should proceed, without showing them the final solution, which must be found by
the students.
Among other aspects, such as the student engagement or the scholar skills, in the learning
process, the success of a classroom focused on a research topic is related to the familiarity
and harmony of students regarding the presented contents of each research task. The scholar
should be able to listen, to validate and to include in the tasks contents, whenever is
possible, the point of view and the opinions presented by each student, stimulating them to a
healthy discussion, considering their backgrounds, skills, or previous knowledges. During this
activity, the scholar has the role of a moderator, a referee, understanding the difficulties and
the evolutions of the students, in the learning process.
Finally, as this article is intending to show the research process framework has several tasks
which are the same despite of the particularity of the subject. Both analysed scientific
domains, the urban planning and the mathematics have as research process requirement, a
starting point based on the problem formulation or identification. In parallel they both have
as the expected final point the systematization of the solution.
However, if in the case of the mathematics research field the identification of the solution
usually means the end of the process, in the urban planning field this final step of the
research is at the same time another starting point, which corresponds to transferring the
proposed strategies to the territorial reality. Consequently, the application of the solutions to
a case study area, will contribute to foster a monitoring process of the previous proposals,
adjusting and adapting the proposed strategies.
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Abstract
Rapid and unplanned population growth, rising rates of build-up, and improvements in technology that have increased the
consumption of energy resources from day to day. As a consequence of this increasing energy requirement, the ineﬀective
use of energy resources and the dynamic use of polluting energy sources are the most signiﬁcant problems. Because of
these troubles, the construction sector, which has a large percent of the use of energy resources, is focused on working on
minimizing the energy utilization rate. Designers have had to focus on sustainable design concepts, such as green buildings
where energy is used more eﬀectively. In this paper, the concept of energy saving and energy eﬃcient design parameters
are given in the green building concept. It has been examined which design concept is optimal for energy saving in today
and the near future.
Keywords
Building design; Energy eﬃcient; Green building; Passive solar system; Passive solar system
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Principles of Energy Efficient Building Design
1. Introduction
“Low energy house”, “low carbon house”, “zero emissions house”, “zero carbon house”, “ecohouse” and “green building” are very popular concepts in today’s growing construction and
energy business. Architects and house designers are focused on these concepts to change
traditional building design [1]. Construction of buildings is tough and multi staged process.
Planning the energy consumption of buildings is one of these stages and it is very crucial to
provide a sustainable environmental standard. By 2030, building energy use could be cut more
than 20% using technologies known to be cost effective today and by more than 35% if research
goals are met [2]. The major areas of energy consumption in buildings are heating, ventilation,
and air conditioning-35% of total building energy; lighting-11%; major appliances (water
heating, refrigerators and freezers, dryers)-18% with the remaining 36% in miscellaneous areas
including electronics (figure 1) [2].

Lighting

18%

11%
HVAC

35%
36%

Miscellanous
Areas
Major
Appliances

Figure 1-The major areas of energy consumption in buildings

Consumption rates prove that energy efficient products and its design must be inserted to the
buildings. These buildings, which can be named as green buildings must cover following
conditions.
 Efficient design which provides minimum damage to the environment while
constructing and even while destroying.
 No difference between energy consumption and energy production.
 Contain both passive and active solar systems together.
This paper firstly defines the sustainable architecture process based on energy and give the
information about energy efficient building design parameters.

2. Sustainable Architecture based on Energy
The aim of the sustainable architecture is to design buildings with minimal energy consumption
and minimal damage to the environment. One of the most important features of sustainable
architecture is to prioritize renewable energy sources and to use the energy in the area
effectively. Active solar and passive solar building design techniques and components are
frequently used to reduce energy expenditure in sustainable architecture practice. There are
many approaches to sustainable architecture practice, and the green building concept includes
the most comprehensive assessment. Green building means that an advance version of classical
building in terms of creating energy, technology and living environment. According to the
principles of green building, build must provide energy for heating, cooling, lighting, ventilating
and waste treatment by using passive design parameters and renewable energy sources.
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The green building is a sustainable design concept and basically supports the implementation
of several main headings according to established principles. These main topics are;
• Sustainable site planning, including “life cycle assessment”
• Energy efficiency
• Safeguarding water and water efficiency
• Conservation of materials and resources
• Indoor environmental quality [3].
The energy efficiency of these is 25% compared to other topics [4]. Low energy technologies
will be more and more crucial as the building regulations become stricter. The solution is based
on to develop an architecture design which provides the ability of using sun and air with
maximum efficiency. Building types such as Passive House, Active House and Zero Energy
Building, which are outstanding architectural design methods in the efficient use of energy,
often respond to the energy head of the Green Building process. For this reason, it is necessary
to integrate this type of energy efficient building with the Green Building design concept.
2.1.Energy Efficient Building Types and Application Samples
2.1.1. Passive House
 Key Passive House features; superinsulation, stringent levels of airtightness, minimal
thermal bridging, optimisation of passive solar gain, mechanical ventilation with heat
recovery [5].
 The structure must be designed to have an annual heating demand of no more than 15
kWh/m² per year in heating and 15 kWh/m² per year cooling energy or to be designed
with a peakheatload of 10W/m². The total primary energy consumption per structure
must not be more than 120 kWh/m² per year. The building can not leak more air than
0.6 times the house volume per hour at 50 Pa (N/m²) as tested by a blower door [6].
These houses often incorporate triple-pane windows instead of the standard doublepane versions [7].
 This home exhibits heating/cooling load reduction of 90% over traditional construction,
and the costly heating and cooling systems can be eliminated, as well as the duct work
associated with them. Extra costs incurred in the construction phase are amortised
after a few years due to saving energy costs [7].
 Passive houses are the lack of maintenance involved when compared to other
environmentally friendly options; when properly sealed, insulation and glazed windows
will last for decades with virtually no maintenance required [8].
 These structures adhere to strict building standards that focus on energy efficiency as
well as bringing down the ecological footprints of the constructions. For this reason,
the Passive House standard is the most rigorous building standard in the world. Energy
efficiency in Passive Houses begins in the design stage. In favour of an efficient shape,
Passive Houses are compact to reduce surface area [6].
 While the Passive House has a singular focus on energy efficiency, the Active House
expands the focus to quality of life issues, such as indoor air quality, fresh air, and
natural sunlight [9].
Chifley Passive House; The house is a single-storey building in a suburban settlement in
Chifley, with a small 127m2 floor area (TFA) compared to the newest Canberra houses. A single
family house is located 599m above sea level in a warm-temperate climate where the summers
are as warm as those in Melbourne and the winters are as cold as those of Christchurch. It relies
on extensive north facing glazing, thermal mass and operable windows to achieve extremely
low energy use. Most of the glazing (81%) faces north and provides light and heat to living areas
and bedrooms. The floor consists of 150mm of XPS foam insulation under a 100 mm concrete
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slab and dark porcelain tiles. The walls are made from prefabricated timber structural insulated
panels (SIPs), and the roof is made from steel SIPs. Non-passive house certified double glazed
uPVC framed windows and doors are used throughout. The airtightness layer comprises a Pro
ClimaIntello membrane on the interior side of the SIPs wall panels. The membrane is taped to
the concrete slab and the window frames. For the roof, the steel underside is taped at joints
to complete the airtightness layer. Although lighting, appliances and domestic hot water
consumed 8.5 kWh/m2/year more energy than predicted, the heaters consumed
14kWh/m2/year less. İnefficient or higher usage of appliances can keep a Passive House warm
in winter instead of a heater. The practice is not advisable because of the unwanted heating
effects in summer.
The overall energy use of the house was 64% less than other similar households and the actual
energy use was 13% better than predicted, thus cementing Passive House as the premier
comfort and energy efficiency standard [10].

Figure 2-Front exterior of the Chifley Passive House [10]

2.1.2. Active House
 A more eco-friendly approach involves the installation of solar panels to actively
capture sunlight and convert it to electricity to power your home. Other active
strategies include solar thermal, energy saving gadgets, and sophisticated controls such
as automated controls to bring in fresh air when needed, as well as automated blinds
and exterior awnings to control shading [7]. Active Houses maximize their relationship
with natural elements in three ways: Energy, Indoor Climate, Environment [6].
 Active home energy efficient and building integrated renewable energy in terms of the
energy sources or all that is needed electricity grid and bulk power system are supplied
from nearby.
 The Active House building standard encourages energy savings through clean air,
natural light and ventilation, and healthy indoor living conditions by adding plenty of
windows and skylights to their designs.
 It does not outperform a Passive House; the highest rating of Active House uses 30
kWh/m2, twice the Passive House standard [11].
OptimaHouse; located in the Kiev region in Ukraine is an energy efficient home composed of
two floors with windows and ventilations placed strategically to ensure the maximum of
comfort and health environment. 31,5% of all windows to total building area provide necessary
light, solar gains in cold periods, natural cross-section ventilation with stack effect in autumnspring season, allowing to achieve daylight factor 3-5% in living space. OptimaHouse suggests
occupants not less than +21oC inside air temperature in cold periods and not more than +24oC
in the hot period by:
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Hybrid ventilation (natural cross-section ventilation with stack effect in autumn-spring
season and mechanical ventilation with heat recovery, 83% in heating and cooling
period)
Air-air heat pump
Zoned heating by “water floor” and electricalceramic panels in living rooms
Hybrid ventilation ensures that CO2 concentration will be less 900 ppm. Air quality
sensors in living rooms help to provide optimal air quality.
demands less 60 kWh/(m2 a) for all needs through:
Compactness. Outside construction area to heating volume is 0.83
Optimal orientation to the sun:
Good level U-values of envelope: outside walls 0.15 W/(m²K), roof 0.09 W/(m²K), floor
lab 0.20 W/(m²K), roof windows 1.28 W/(m²K), facade windows 1.0 W/(m²K)
Outside sun protection in hot period
Air-Air heat pump to reduce energy consumption for heating and cooling

Impact on the environment in OptimaHouse is minimized. CO 2 emissions into the atmosphere
are less than 7 kg/m2 per year or 1 ton per year. 45% of energy OptimaHouse takes from
renewable sources. 2.3 m3 of photovoltaic cells could provide all necessary energy to our fridge.
OptimaHouse is supplied by renewable energy sources integrated in the building. It takes 65%
less energy than traditional, modern building in Ukraine [12].

Figure 3-Front exterior OptimaHouse [12]

2.1.3. Net Zero Energy Building
 Net Zero is based on producing as much energy as it consumes in a year. Reduces area
heating and cooling energy by using an energy efficient building envelope. The total
amount of energy used annually is derived from its own renewable energy sources
 A ZEB typically uses traditional energy sources such as the electric and natural gas
utilities when on-site generation does not meet the loads. When the on-site generation
is greater than the building’s loads, excess electricity is exported to the utility grid.
Achieving a ZEB without the grid would be very difficult, as the current generation of
storage technologies is limited. Off-grid buildings can not feed their excess energy
production back on to the grid to offset other energy uses [13].
 In many cases (especially during the summer), excess generated energy can not be
used. We assume that the excess on-site generation can always be sent to the grid.
However, in high market penetration scenarios, the grid may not always need the
excess energy. In this scenario, the on-site energy storage would become necessary
[13].
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The first LivingHome (House Z6); Instead of trying to change the standard performance
targets and energy legislation step by step, the project team challenged the basic housing
design model and raised all targets to "zero consumption". The house with a size of 230 m2 has
been built with prefabricated units after being poured in the foundation site. The Santa Monica
mild climate, with the lowest average temperature in January of 5 oC and the highest average
temperature of July at 32oC, is very suitable for passive solar-powered heating and cooling.
Indoor lighting design, like 2.4 kW photovoltaic panels and hot water generating solar
collectors, also takes advantage of sunny climate.
Building energy consumption;
 Passive solar powered systems: daylight illumination, openable windows, mutual and
vertical ventilation, direct solar gain, shadow elements.
 Active solar powered systems: The photovoltaic system is reduced by heating from the
floor and hot water heated by solar energy for use.
Natural ventilation is planned in order to reduce energy consumption and to eliminate the need
for air conditioning by being spent in summer cooling. 73% of the building shells are glazed
surfaces. Glass units consist of high performance low-E (low emission) double glazing and 25
mm thick polycarbonate glass. Passive and active solar powered systems work together to meet
the winter heating energy load. The active solar heating system with solar radiation does not
store direct solar energy, but also supplies passive heating. A hot water boiler is also provided
as a backup for hot domestic water and radiant heating from the floor, while a vacuum-powered
solar collector is used. Annual total building energy consumption; calculated 44 kWh/m 2, annual
total energy production in place: 60% on-site renewable energy, 9,6% net renewable energy.
The first LivingHome is close to zero energy, zero emission, and zero carbon targets. According
to LivingHomes: "Energy efficiency in this area is 80% more than a conventional house of the
same size, and 75% less waste is generated compared to construction waste generated in
conventional housing construction." [1]

Figure 4-The front exterior of the First LivingHome prototype house [14]

3. Energy Efficient Building Design Parameters
The principle of a passive solar system is choosing and designing all materials such as windows,
wall or floor to store and distribute solar energy as a heat in the winter and reject solar heat
in the summer. This is what designers called passive solar system or climatic solar system
because there are mechanical or electrical devices on the system [15]. A passive solar building
is one that derives a substantial fraction of its heat from the sun using only natural processes
to provide the necessary energy flows [16]. This type of system can be obtained at little
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additional cost [17]. Five main elements of the Passive Solar System, which makes it more
efficient [18]:
1. Absorbing the huge amount of radiation on daytime.
2. Heat storage coming from the sun’s radiation
3. Reflecting of this heat to the interior of the walls at night.
4. Insulation of the whole building to retain as much of the heat as possible inside the
building.
5. Keeping of this heat on walls as long as possible.
Passive solar system applications can be listed as follows:
Orientation of building; the orientation of a building in a particular direction, can heat or cool
the building depending on the climatic zone in which it is constructed. Proper orientation can
help increase or decrease the heat load by 5%. For example, if the long sides of the building in
the composite climatic zone face north and south and the short sides face east and west, the
heat load can be reduced. [19].
Sunshades; these are installed at the top of windows/doors to obstruct sunrays that enter the
building during summers but allow them to enter during winters. This helps protect the building
from overheating during summers and keeps it warm during winters, thereby reducing
electricity consumption, which otherwise, would increase due to heavier use of room
coolers/heaters [19]. Exterior shadow elements are important to maintaining efficiency. These
elements provide % 50 -79 benefits from energy loss. [20]. Depending on the climatic zone,
heat may be required or not to maintain the heat balance in buildings. That is why designing
of windows should be based on the requirement of heat in the building.
Window design; although passive solar systems use windows as heat collector, it is very limited
to providing efficiency. On the other hand, conventional residential buildings lose energy
upwards 50 percent through windows. It is very important to choose windows as solar system
element on the Passive Solar system because its location, size and quality must be considered
[21].
Insulation; Walls and roofs are a perfect component of building to add insulation. Mineral wool,
expanded polystyrene, (polyurethane foam) and vermiculite can be used as an insulating
material, especially for roofs to reduce temperature changing in buildings [19]. Exterior
isolation provides %15 benefits from the energy, water and heat tightness provides %10 benefits
from the energy [20].
Roof treatment; some simple roof treatments, other than roof insulation, for reducing the
summer heat gain in buildings is as follows [19]:
 Whitewashing the roof before the onset of the summer.
 Spraying water on the roof. Sprinkling water at regular intervals can reduce heat
gain through the roof.
 Using shining and reflecting material for the rooftop.
Roof isolation provides %20 benefit from the energy loss [20].
Evaporative cooling; When water evaporates, it absorbs a large amount of heat from its
surroundings. In hot, humid climates, evaporative cooling is less effective because of the high
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moisture content of the surrounding air. Regardless of the humidity, the evaporation rate is
raised as you increase the air movement. Both of these facts can be applied to natural cooling
of structures [22]. Evaporative cooling system has numerous benefits, but the most important
one is this system use energy in very little proportions especially compared to typical
compressor based cooling systems. % 70 savings are possible with this system which means
energy efficiency is really high. For dry climates where evaporative cooling can meet the entire
load, they dramatically reduce peak demand [23].
Landscaping; it is very advance the method to altering the microclimate for a better
environment. Landscaping provides air flow in a very advantageous way. Trees protect buildings
from the direct radiation and air flow can be controlled with the help of trees [24]. Carefully
positioned trees can save up to 25% of the energy a typical household use for cooling [25].
Surface to volume ratio; The Main point is making the building cooler during day time and
making the building warmer at night. This is called Compactness and its formula is surface area
divided by volume. Compactness = S/V (surface area/volume) [19]. Compared to a building of
a less efficient aspect ratio, such as 4.2:1, a reduction of energy consumption by over 15% is
possible in many scenarios [26].
Passive heating; in cold climatic zones the heat flow is start from the building inside and flows
through their external sides. In such climates, the passive heating concept provides thermal
comfort and also it minimizes the demand for conventional heating [19]. More aggressive,
passive solar heated buildings can reduce heating energy use by 25% to 75% compared to a
typical structure while remaining cost-effective on a life-cycle basis. This approach should be
considered for many small buildings in temperate and cold climates [27]. There are two popular
methods for passive heating of buildings;
 Direct gain method; it is easy, applicable, efficient and affordable approach for
heating the inside of a building. Sunlight is permitted in habitable spaces through
an opening, which allows it to directly strike and heat the floor, walls or other
internal objects. These, in turn, heat the air within the room.


The indirect gain method in this strategy, a thermal storage wall is placed between
the glazing and habitable space. This prevents solar radiation from directly entering
the living space. It is absorbed, stored, and then, indirectly transferred to the
habitable space [19].

Earth air tunnel; Concrete Hume pipes are laid at a depth of 4 m below ground and are
surrounded by earth. The earth acts as a heat exchanger for air that passes through this tunnel.
Hot summer air passes through this buried pipe, and as it passes through, there is an exchange
of heat between the air and the surrounding earth. Hence, during the summer, the air gets
cooled and during winter it gets heated. It works in a similar manner during the winter [19]. A
well-designed EAHE can reduce electricity consumption of a typical house by 30% [28].
Solar chimney; Solar chimneys are lightweight, dark coloured, tall and hollow structures where
located on the south/south-west sides of a building. These chimneys provides ventilating for
rooms so; the chimneys are perfect for hot climatic zones. (For instance, Ferro cement) [19].
A solar chimney was used by passive cooling, ventilation and saved more than 50% energy. It
can be applied to the area where solar irradiation is high and wind speed is low [29].
Wind tower; Wind towers are specifically designed to utilize the wind power effectively. It
circulates cool air by drawing out of space or sometimes by pushing air into the space. This
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helps circulate cool air in the building [19]. The modern wind towers decrease the electrical
energy consumption of the buildings, especially during the peak times, between 20 and 80%
[30].

4. Conclusions
This paper analyses the parameters of energy efficient buildings. Energy efficient design should
be the focused point of building constructions. The only way of designing efficient buildings,
construct these buildings with the harmony of nature. If engineers and architectures take sun
as a source of design and energy from the beginning of the construction, problems will disappear
in the near future such as climate change based problems and energy production problems.
Transformation of conventional buildings to low energy consumption and the building makes
the passive buildings more common. The reason why active buildings become more common
year by year is that passive buildings use passive solar systems, while active buildings use both
active and passive solar systems together. Another reason is passive buildings can be suitable
only some selected environment. Therefore, active buildings provide an ultimate solution for
the energy deficiency based problems. NZB’s have a huge impact over controlling the rates of
energy consumption. Therefore, an NZB design is crucial for the energy based world. Green
building goal is to adopt NZB concept as soon as possible. To design these concepts, computer
based applications should be developed and used to maintain energy efficiency in buildings.

References
[1] Guzowski, M. Towards Zero Energy Architecture: New Solar Design., Laurence King
Publishing, London, UK, 2010.
[2] QTR. Increasing Efficiency of Building Systems and Technologies.
https://energy.gov/sites/prod/files/2017/03/f34/qtr-2015-chapter5 (20/07/2017)
[3] Texas Parks and Wildlife Department. Alternative Energy and Green Building.
https://tpwd.texas.gov/publications/pwdpubs/media/pwd_bk_p4504_0139n (24/07/2017)
[4] Şenol, S.: ''Gayrimenkul Geliştirme Sürecinde Yeşil Binalarin Sürdürülebilirlik Kriterleri
Açisindan İncelenmesi'' Master’s Thesis, (2009), pp. 37-39.
[5] Green Building Store. Passivhaus. https://www.greenbuildingstore.co.uk/passivhauspassive-house/ (22/10/2017)
[6] SopherSparn. Active and Passive Houses: Sustainable Homes for a Greener Future.
http://www.sophersparn.com/active-and-passive-houses-sustainable-homes-for-a-greenerfuture/ (22/10/2017)
[7] Energy+International. Passive House vs. Active House- Two Compelling Building Standarts
for the Future of Homes. http://eplusinternational.com/en/news/41-pasivnata-kashta-iaktivnata-kashta-dva-barzo-navlizashti-stroitelni-standarta-v-badeshteto-na-domovete-ni
(22/10/2017)
[8] ECHOtape. Net Zero and Passive house- The Future of Home Building.
https://www.echotape.com/2016/06/07/net-zero-passive-house-future-home-building/
(22/10/2017)
[9] Insıde the Energy Evolutıon. Passive House Vs Active House: Two Competing Visions for the
Future of Homes. http://www.insidethehousingevolution.com/housing-designs/passive-housevs-active-house-two-competing-visions-for-the-future-of-homes/ (22/10/2017)
[10] Turoung, H., Garvie, Andrew. ''Chifley Passive House: Two years of Performance Data''.
South Pacific Passive House Conference&Trade Show 2017, Christchurch, New Zealand, March
2017.
[11] Treehugger. The Active House, yet another green building standard, comes to North
America. https://www.treehugger.com/green-architecture/active-house-yet-another-greenbuilding-standard-comes-north-america.html (22/10/2017)
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESSON ENGINEERING 2017 –5-7Dec 2017– University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

723

[12] Active House. OptimeHouse. http://www.activehouse.info/cases/optimahouse/
(22/10/2017)
[13] Torcellini, P.; Pless, S.; Deru, M.: ''Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition
'' Conference Paper, NREL/CP-550-39833 (2006), pp. 2.
[14] Inhabitat. Ray Kappe-Designed Santa Monica LivingHome0073 Was Installed In An Amazing
8 Hours. https://inhabitat.com/la/ray-kappe-designed-santa-monica-livinghomes-wasinstalled-in-an-amazing-8-hours/ (22/10/2017)
[15] Sadeghsaberi, J.; Zarei, S.; Hemmati, S.; Kameli, M.: ''Passive Solar Building Design''
Journal of Noverl Applied Sciences, nº2 (2013), ISSN 2322-5149, pp. 1178.
[16] Jaman, T.; Rahman, M.; Rahman, M. Design of A Direct Gain Passive Solar Heating
System. Proceeding of the 2010 Internatıonal on Industrial Engineering and Operations
Management, Dhaka, Bangladesh, Jan 2010.
[17] US Green Building Council. Sustainable Building Technical Manual'' Electronic Report.
http://infohouse.p2ric.org/ref/04/03128/0312801.pdf (26/07/2017)
[18] Stauffer, V.; Hooper, D. Passive Solar Architecture InLadakh.
http://lib.icimod.org/record/10558/files/1156 (27/07/2017)
[19] MNRE. Energy Efficient Solar Homes/Buildings. http://mnre.gov.in/filemanager/UserFiles/energy_efficient_solar_homes_buildings (26/07/2017)
[20] Yüceer. N. S. Yapıda Çevre ve Enerji. p. 35-83, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, TR,
2015.
[21] Myers, M.Local Government Information: Site Issues.
http://infohouse.p2ric.org/ref/04/03128/0312801 (27/07/2017)
[22] Sylvan, J.Passive Solar Design.
http://www.zonbak.com/knowledge/passive%20solar%20design/zonbak%20passive%20solar%2
0design (21/07/2017)
[23] Energy Design Resources. Evaporative Cooling: Saving
Energy in More Ways Than Ever.
https://energydesignresources.com/media/2627/EDR_eNews_071.pdf?tracked=true
(24/07/2017)
[24] Reeep. Development of Building Regulations and Guidelines to Achieve Energy Efficiency
in Bangalore City. http://www.teriin.org/ResUpdate/reep/ch_1 (04/08/2017)
[25] U.S. Department of Energy. Energy Saver: Tips On Saving Energy&Money at Home.
https://www.nrel.gov/docs/fy03osti/34430.pdf (20/07/2017)
[26] McKeen, P.; Fung, A.S.: '' The Effect of Building Aspect Ratio on Energy Efficiency: A Case
Study for Multi-Unit Residential Buildings in Canada '' Electronic Reports, (2014), ISSN 20755309, pp. 336-354.
[27] WBDG. Passive Solar Heating. https://www.wbdg.org/resources/passive-solar-heating
(22/10/2017)
[28] Bisoniya, T. S.; Kumar, A.; Baredar, P.: '' Study on Calculation Models of Earth-Air
Heat Exchanger Systems '' Electronic Reports, Vol. 2014 (2014), ID 859286, pp. 1-15.
[29] Lal, S.; Kaushik, S.C.; Bhargav, P.K.: '' Solar chimney: A sustainable approach for
ventilation and building space conditioning '' Electronic Reports, Vol. 2 n º 1 (2013), ISDS
Article ID: IJDS12110901, pp. 277-297.
[30] Dehghani-sanij, A. R.; Soltani, M.; Raahemifar, K.: '' A new design of wind tower for
passive ventilation in buildings to reduce energy consumption in windy regions '' Electronic
Reports, Vol. 42 (2015), ISSN 182-195, pp. 182-195.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESSON ENGINEERING 2017 –5-7Dec 2017– University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

724

Energy simulation and experimentation of the thermal behavior of an
earthbag building
Lídia Rincón;lrincon@diei.udl.cat
SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida. Address: Ediﬁci CREA, Universitat de Lleida, Pere de Cabrera s/n, 25001-Lleida, Spain.

Úrsula Beltran - ubm1@alumnes.udl.cat
SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida.

Marc Medrano - mmedrano@diei.udl.cat
SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida.

Sergi Vall - svall@diei.udl.cat
SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida.

Cristian Solé - csole@diei.udl.cat
SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida.

Ingrid Martorell - imartore@diei.udl.cat
Instituci?n:SEMB, Sustainable Energy Machinery and Building. University of Lleida

Abstract
Earthbag and superadobe are recently developed building techniques that consist in the use of earth-ﬁlled sandbags in order
to build structural walls. By using the earth site or building debris, they can be a solution to temporally emergency housing.
This paper analyzes the thermal comfort of an earthbag building located in Mediterranean continental climate. The analysis
is done ﬁrst by energy simulation and second by experimentation of a real building built at the University Campus. Similar
inside temperatures have been achieved in the energy simulation and the real monitoring, for the summer period, what
indicates that the validation of the energy simulation model will be likely achieved as future work. Results showed a very
stable inside temperature in summer conditions, reducing the exterior thermal amplitude from almost 17ºC to an inside
thermal amplitude about 1.2ºC and a thermal lag about 6 to 8 hours.
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Earthen architecture; Thermal monitoring; Energy simulation; Superadobe; Superadobe

725

Experimental and simulation results of the
thermal behavior of an earthbag building
1. Introduction
Natural disasters, such as an earthquake, hurricane, flood, or tsunami, and army conflicts
leave thousands of people homeless for long periods of time before their homes can be
rebuilt. Emergency housings not always offer a thermally comfortable dwelling and often are
built with non-locally available materials. For these reasons, it is important to develop
alternative building techniques able to meet such characteristics.
Earthbag and superadobe are recently developed building techniques that consist in the use
of earth-filled sandbags in order to build structural walls, usually in dome shape [1,2,3].
Among their possible uses, they can be a good solution to temporally emergency housing [4].
Earthbag building is a green and low-cost construction technique, and therefore, it is
considered a sustainable solution for the housing envelope. Moreover, it uses the passive
design to achieve indoor comfort temperature and humidity [5].
Previous research have thermally simulated and monitored raw earthen buildings. Desogus et
al. [6] simulated the thermal transient characteristics of the adobe wall and monitored an
earthen residential building in Sardinia during summertime. That research confirmed the high
thermal inertia of the material and the good ability in dampening the external thermal wave,
what kept the internal temperatures within the comfort range. The authors concluded that
the roof is the “weak” component, creating local discomfort due to radiant asymmetry.
Serrano et al. [7] characterized the earth used in two different monitored rammed earth
buildings located in Mediterranean climate. The thermal monitoring confirmed that thermal
amplitude from outside to inside temperatures are decreased by rammed earth walls,
achieving constant temperatures in inner surface of southern walls. As of today, no previous
research has evaluated the thermal behavior of an earthbag building using both energy
simulation tools and thermal monitoring.
The goal of this paper is to analyze the thermal comfort of an earthbag building located in
Mediterranean continental climate. The analysis is done first by energy simulation and second
by experimentation of a real building built at the University of Lleida.

2. Earthbag construction system
The earthbag constructive technique has its origins in the use of sandbags for protection in
military conflicts, such as the trench wars of the 19th and 20th century. The piled sandbags
molded an ideal parapet to stop explosions and gunfire. Also it is well known the use of
sandbags to contain flooding or overflows, due to the ease and speed of assembly, in addition
to its low cost. Based on these sandbags uses, and inspired by the design of the traditional
home of the Iranian desert, the architect Nader Khalili and the Institute Cal-Earth developed
and popularized the earthbag constructive system and created a patent system called
“superadobe” (U.S. patent #5.934.027) [8].
Earthbag building starts with the execution of the foundations in continuous surface footing,
built of gravel bed or reinforced concrete. Above the foundations, it will rest the load-bearing
wall of sandbags to form the domed structure. The vertical structure is constructed with rows
of bags that are manually compacted (Figure 1a). Their width, 30-50 cm, allows building the
domed shape closing centimeters above each course. Individual sandbags can be substituted
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by long sandbags, which create a continuous bag spiral (Figure 1b) of stronger cohesion [1].
The filling mixture consists of earth, stabilizer and water. The mixture should contain 20-30%
of clay and 10% of stabilizing material, such as lime, cement, or straw. The rest of the filling
could consist of either sand or crushed debris. To ensure the cohesive and resistant bond
between the rows of sandbags, barbed wire is placed between them. Upon the completion of
the structure, the coating can be placed directly on the bags, with clay, lime or cement
mortar (Figure 1c) [2].

a

b

c

Figure1 - Construction of the earthbag building by the students workshop, University of Lleida Campus, 2014. (a.
Filling and compacting of the sandbags, b. Continuous bag spiral of load-bearing walls, c. Clay and lime coating
applied on the sandbag structure).

Earthbag housing is technically simple and it can be quickly built [2]. It requires little
expertise to construct and no machinery, and it is of great interest for self-builders [4]. Both
facade and roof can be built with the same construction technique, avoiding overhead costs
on the roof due to the addition of more expensive elements, such as beams and flooring.
Moreover, earthbag is still a versatile system, since it could admit the incorporation of
traditional constructive systems, such as wooden or ceramic roof and flooring. As a drawback,
the system limits the height of the building to a plant. The domed shape allows discharging
the compressive stress completely, conferring a closed space to withstand aftershocks, of
special interest in emergency housing after for instance the devastation of an earthquake [9].
On the other hand, the dome shape is a repeatable and modular structure, which can
generate multiple space configurations [1]. The low shape factor of the dome provides the
minimum area of envelope for the maximum indoor volume, reducing the heat transfer area.
With a proper exterior coating maintenance, earthbag housing can achieve longer durability
compared to conventional emergency housing. In addition, due to thermal mass of the
earthen walls, earthbag housing can offer a good indoor hygrothermal comfort in warm and
moderate climates, especially when compared to textile emergency housing [9]. The thick
earth walls also offer good acoustics insulation and a good protection against the bullet
impacts and shrapnel, of special interest in military conflicts.

3. Methodology
3.1. Building description
The analyzed building is located in the University Campus of Cappont, at University of Lleida,
in Lleida (Spain), 41º 37’ N, 0º 38’ E, 167 m elevation. The climate of Lleida is Mediterranean
continental (BSk, according to Köppen classification). It is characterized by hot and dry
summers and cold and wet winters due to the presence of fog. Rains are low and irregular,
with an annual average of 423 mm. The annual average temperature is 15.2 ºC although there
are big differences between summer and winter temperatures.
The building is constructed with the superadobe technique and dome shape. It has a net floor
area of 7.07 m2, a circular plant of 3 m of diameter and a high of 3.6 m. The walls are 32 cm
thick, but the buttress is formed by a double earthbag with 64 cm thick. The main glass
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opening is the entrance door, which is facing exactly to the south. Two confronted windows
in the east (0.5 x 0.7 m) and west (0.8 x 0.8 m) facades allow crossed ventilation (Figure 2).

SECTION VIEW

PLAN VIEW

Figure 2 – Section and plan of the earthbag building.

The continuous polypropylene bag contains an earthen mixture of on-site earth and
construction sand in a 1:1 proportion. Composition of the earthen mixture differs depending
on the geographical site but it is not a limitation but a key point of this building technique.
Slaked lime in water was used as stabilizer, in approximately 10% of the total earthen
volume. The sieve analysis showed that the earth mixture contained 0.80% fine gravel, 92.21%
sand, 3.42% slime and 3.57% clay [10]. The earth mixture was manually rammed. The building
was exteriorly coated with lime mortar. The building materials and their main characteristics
are summarized in table 1. All data about the thermal properties of the materials are taken
from Spanish official databases [11], except the density of the earthbag, which has been
experimentally obtained [10].
Table 1-Materials characteristics
SYSTEM

MATERIAL

Facades and roof
Buttress
Exterior coating
Glassed openings

Earthbag (1 bag)
Earthbag (2 bags)
Lime mortar
Double glass window
(6-10-6 mm)

THICKNESS
(cm)
32
64
4
2.2

THERMAL
CONDUCTIVITY
(ƛ, W/m·K)
1.1
1.1
0.8
U=1.7 W/m2·K

SPECIFIC HEAT
(Cp, J/kg·C)

DENSITY
(kg/m3)

1,000
2,190
1,000
2,190
1,000
1,500
Solar Factor: 0.48

3.2. Energy simulation
The energy simulation has been done with Energyplus software, using Open Studio as the
graphical user interface. The standard energy plus weather file for Lleida has been used. It
has been considered a constantly air infiltration of 0 renovations per hour, and no internal
heat loads, in order to avoid interferences in the temperature results due to the building
materials. The shadows over the windows are due to the own thickness of the walls produced
by the geometry of the dome (Figure 3).
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Buttress 64 cm
Façade 32 cm
Roof 32 cm
Shadow elements

Figure 3 - Modelization of the earthbag building with OpenStudio.

3.3. Experimentation equipment
The monitoring of the earthbag building consisted in data collection of interior and exterior
air temperature and interior surface temperature in the south and north walls (Figure 4).
Temperatures are registered every 5 minutes. The experiment took place during the summer
period. The experimentation equipment consists of a data logger (model DIN DL-01-CPU,
Figure 5b), connected to the adapter data logger-computer (model AC-250, Figure 5c). The
temperature sensors used are PT100 (TR-M416) for the surface temperature (Figure 5a), and
for the air temperature are PT-100 (GE 9020 2810 000000) (Figure 5d). The computer
software to compile the data is TCS-01.

Temperatures:
1. Interior air: at 1.50 m high.
2. North wall inside: at 1.50 m high.
3. South wall inside: at 2.20 m high.
4. North wall outside: at 1.50 m high.
5. Exterior air: at 1.50 m high.

Figure 4 - Location of the temperature sensors.

a. Surface north wall
temperature sensor.

b. Data logger.

c. Adapter.

d. Interior air
temperature sensor.

Figure 5 –Equipment used for monitoring.
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4. Results
Model validation:
Figure 6 shows the comparison of simulated and experimental dome inner air temperatures
for three weeks of July. The standard weather data for Lleida file has been modified to
include measured values for exterior temperature and solar radiation. After three weeks of
monitoring in July 2017, the agreement between simulated and measured values is quite
good, with an average error along the period of 2%.
Exterior air

Simulation Interior air

Monitoring Interior air

Solar horizontal radiation (W/m²)

40

1000

Temperature (°C)

35

800

30
600

25
400

20
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23‐7‐17 0:00

23‐7‐17 12:00

22‐7‐17 0:00

22‐7‐17 12:00

21‐7‐17 0:00

21‐7‐17 12:00

20‐7‐17 0:00

20‐7‐17 12:00

19‐7‐17 0:00

19‐7‐17 12:00

18‐7‐17 0:00

18‐7‐17 12:00

17‐7‐17 0:00

17‐7‐17 12:00

16‐7‐17 0:00

16‐7‐17 12:00

15‐7‐17 0:00

15‐7‐17 12:00

14‐7‐17 0:00

14‐7‐17 12:00

13‐7‐17 0:00

13‐7‐17 12:00

12‐7‐17 0:00

12‐7‐17 12:00

11‐7‐17 0:00

11‐7‐17 12:00

10‐7‐17 0:00

10‐7‐17 12:00

9‐7‐17 0:00

9‐7‐17 12:00

8‐7‐17 0:00

8‐7‐17 12:00

7‐7‐17 0:00

7‐7‐17 12:00

6‐7‐17 0:00

6‐7‐17 12:00

5‐7‐17 0:00

5‐7‐17 12:00

4‐7‐17 0:00

4‐7‐17 12:00

3‐7‐17 0:00

3‐7‐17 12:00

2‐7‐17 0:00

2‐7‐17 12:00

1‐7‐17 0:00

0
1‐7‐17 12:00

15

200

Solar horizontal radiation (W/m²)

1200

Time
Figure 6 – Three-weeks comparison of simulated and measured results of inner dome temperatures.

Thermal amplitude:
A more detailed figure for one week of July is shown in Figure 7. According to Figure 6, both,
the energy simulation and the monitoring, show a stable inner temperature inside the dome,
with thermal amplitude night-day about 1.2ºC, while the outside temperature has a thermal
lag about 12ºC to 17ºC. The small thermal amplitude could be caused by the relation between
the high mass of envelope per unit of habitable volume and by the influence of the floor,
which is directly in contact with the ground. Even though the thermal amplitude achieved
inside the building was very low, the temperatures were above the comfort range, caused by
the high solar irradiation in summer period. Night ventilation could help to decrease the
average inside temperatures. These results confirm what Heathcote [12] concluded in general
for earth walls, that they have poor steady state thermal resistance. In determinate climates,
exterior insulation over the earthen walls might be compulsory to reach inside comfort
temperatures without using any cooling system.
Thermal lag:
The solar radiation through the glassed openings in east, south and west facades are visible in
the small maximum peaks of temperature produced during the morning, midday and
afternoon (Figure 7). During the night (around 2 AM), when the outside temperature is much
lower, the air temperature inside the dome is almost constant, due to the thermal energy
storage capacity of the earthbag walls. If we consider that the maximum outside air
temperatures are achieved from 4 PM to 8 PM, there is a thermal lag about 6 to 10 hours.
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Exterior Air

Simulation Interior Air

Monitoring Interior Air
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Temperature (ºC)

30

25

20

20-7-17 0:00

19-7-17 12:00

19-7-17 0:00

18-7-17 12:00

18-7-17 0:00

17-7-17 12:00

17-7-17 0:00

16-7-17 12:00

16-7-17 0:00

15-7-17 12:00

15-7-17 0:00

14-7-17 12:00

14-7-17 0:00

15

Time

Figure 7 – Comparison of Simulation and Monitoring results: inside and outside air temperature.

5. Conclusions
A thermal analysis in an earthbag building located in Mediterranean continental climate in
summer period has been done. The monitored indoor air temperatures have been compared
with simulated values using Energyplus. The Standard energy plus weather file for Lleida has
been modified with measured values for external temperatures and solar radiation. The
comparison of simulated and experimental interior temperatures has achieved very similar
results, with an average error in a three-weeks period in July of only 2 %.
The earthbag building has a very stable inside temperature in summer conditions, reducing
the exterior thermal amplitude from almost 17ºC to an inside thermal amplitude about 1.2ºC.
The thermal lag about 6 to 10 hours heated the interior of the dome in the night, when the
outside air temperatures were under the thermal comfort range. For these reasons, it can be
concluded that the earthbag construction system has high thermal mass with a high thermal
energy storage capacity that can be used as a passive system for achieving thermal comfort.
Night ventilation and solar protection passive design strategies are not included in the
analysis, but they should be combined with high inertia strategy to move down the observed
interior temperatures to the thermal comfort zone.

References
[1] K. Hunter; D. Kiffmeye. Earthbag building: the tools, tricks and techniques 1st ed., New
Society Publishers. Gabriola Island, BC, Canada, 2004.
[2] P. Wojciechowska. Building with earth: a guide to flexible-form earthbag construction.
1st ed., White River Junction, VT: Chelsea Green. 2001.
[3] Canadell, S.; Blanco, A.; Cavalaro, S.H.P.: “Comprehensive design method for earthbag
and superadobe structures”. Materials and Design Volume, nº. 96 (2016), pp. 270-282.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

731

[4] Barnes, B. et al.: “Design of sustainable relief housing in Ethiopia: An implementation of
cradle to cradle design in earthbag construction”. American Journal of Environmental
Sciences, Vol. 2 nº 5(2009), pp.137–144.
[5] Earthbag Building. Official web page. http://www.EarthbagBuilding.com (11/02/2014).
[6] Desogus, G.; Di Benedetto, S.; Grassi, W.; Testi, D.: “Environmental monitoring of a
Sardinian earthen dwelling during the summer season”. Journal of Physics: Conference Series,
Vol. 1 nº 547 (2014) art. nº 012009.
[7] Serrano, S.; Rincón, L.; González, B.; Navarro, A.; Bosch, M.; Cabeza, L.F.: “Rammed
earth walls in Mediterranean climate: Material characterization and thermal behavior”
International Journal of Low-Carbon Technologies Open Access, Vol. 12, nº 3 (2017), pp. 281288.
[8] Cal-Earth. The California Institute of Earth Art and Architecture. Cal-Earth Inc./Geltaftan
Foundation. Official web page: http://calearth.org/ (11/02/2014).
[9] Daigle, B., Hall, K. & MacDougall, C.: “Earthbag housing: structural behaviour and
applicability in Sri Lanka”. Proceedings of the ICE - Engineering Sustainability, Vol. 4 nº
164(2011), pp.261–273
[10] Martí Aumedes, R. Treball final de Grau: “Anàlisis i caracterització de la terra del Domo
de la Universitat de Lleida”. Grau en Arquitectura Tècnica, University of Lleida (2016).
[11] Código Técnico de la Edificación. Catálogo de elementos constructivos del CTE.
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/aplicaciones/nCatalog_infoEConstr/CATEC-v06.3_marzo_10.pdf (11/05/2017).
[12] Heathcote, K. The thermal performance of earth buildings (2011) Informes de la
Construccion, 63 (523), pp. 117-126.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

732

Experimental study of the thermal performance of a green roof: inﬂuence
on the interior thermohygrometric conditions
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Abstract
The need to improve energy eﬃciency is urgent and so more sustainable solutions are required to reduce energy
consumption of buildings. Green roofs have been undergoing major technical developments since they appear and are,
nowadays, an increasingly important element in sustainable construction, revealing positive results in what concerns to the
thermal performance. In order to contribute to the increase of scientiﬁc knowledge in this ﬁeld, it is presented in this work
the experimental study of the thermal performance of a green roof subject to real climatic conditions in the city of Vila Real.
The experimental methodology consisted of the design, construction, instrumentation and monitoring of two test cells, one
with a green roof and the other with a current metallic sheet coating. Thermo-hygrometric conditions were monitored inside
of each test cell and a heat ﬂux meter system was placed on each roof to obtain the internal superﬁcial temperature and the
heat ﬂux values. The thermal performance of the two roofs and their inﬂuence on the thermo-hygrometric conditions of the
test cells were analysed. The obtained results showed that the use of the green roof allowed a reduction of humidity and a
lower ﬂuctuation of the temperatures inside the test cell when compared with the traditional roof covered with metal sheet.
Lower heat ﬂux variations were also veriﬁed in the green roof. More experimental work is being carried out in order to
analyse in more detail that behaviour and to estimate the thermal transmission coeﬃcient value.
Keywords
Green roofs; traditional covering; test cells; thermal performance; thermal performance

733

Estudo experimental do desempenho térmico de
uma cobertura verde: influência nas condições
termohigrométricas interiores
Introdução
Atualmente, o setor de construção é um dos grandes responsáveis pelo consumo de energia e
pela emissão de gases de efeito de estufa. Neste contexto, é necessário que os envolvidos no
setor da construção definam estratégias de melhoria de eficiência energética nos edifícios. A
adoção de soluções construtivas mais sustentáveis apresenta-se como uma forma de
minimizar o impacto negativo dos edifícios no meio ambiente. O uso eficiente da energia e da
água, o recurso a materiais mais eficientes e sustentáveis serão mais-valias na redução destes
impactos.
Apesar de as coberturas verdes serem uma solução construtiva já utilizada no passado, têm
surgido como um dos campos de desenvolvimento no domínio da construção sustentável,
sendo claramente uma solução com benefícios a nível ambiental, social e económico [1,2].
No entanto, é necessário prosseguir com os estudos nesta área no sentido de caracterizar,
adaptar e otimizar este tipo de coberturas tendo em conta as especificidades dos locais de
implantação e também as funções que se pretende que estas desempenhem.
Neste trabalho, pretende-se dar um contributo para o conhecimento científico nesta área,
mais concretamente, no que diz respeito à avaliação do desempenho térmico de coberturas
verdes e sua influência nas condições termohigrométricas interiores. O comportamento de
uma cobertura verde (CV) será comparado com o de uma cobertura tradicional (CT), neste
caso, com revestimento exterior em chapa metálica.
O artigo aqui apresentado está organizado em quatro secções: na primeira, apresenta-se o
conceito de cobertura verde, a sua evolução histórica, os sistemas construtivos utilizados e os
seus benefícios e limitações; na segunda, é apresentada a metodologia utilizada para estudar
o desempenho térmico da CV e da CT e a sua influência nas condições termohigrométricas
interiores; na terceira serão apresentados e analisados os resultados obtidos; finalmente, na
quarta secção, serão apresentadas as principais conclusões e propostos trabalhos futuros.

Coberturas Verdes
Designam-se por coberturas verdes os sistemas que integram a vegetação como revestimento
na cobertura de edifícios, cultivada de forma propositada ou através da criação de habitats
para que esta se autoestabeleça [3]. As primeiras coberturas verdes documentadas surgem,
em meio rural, como uma forma económica de proteger as habitações das condições
climáticas exteriores e, em meio urbano, como forma de aumentar a área verde ou como
opção estética. Em Portugal, o conceito de coberturas verdes, apesar de ainda não ser
generalizado, começa a ganhar adeptos entre engenheiros, arquitetos, projetistas e
paisagistas [4].
As coberturas verdes não são uma solução recente. Este sistema construtivo é considerado
prática de construção padrão em muitos países há já centenas, se não milhares de anos, o
que poderá dever-se principalmente às excelentes qualidades térmicas promovidas pela
combinação das camadas de vegetação e substrato [5].
De acordo com Dinsdale et al [6] a cobertura verde mais antiga documentada é a dos Jardins
Suspensos de Babilónia, compostos por árvores, arbustos e trepadeiras. Segundo Varela [2],
foram construídos seis montes de terra artificiais com terraços compostos por um elevado
número de árvores, apoiados em colunas de 25 a 100 metros de altura. Como na Mesopotâmia
a pluviosidade era reduzida, os jardins eram irrigados por água captada a montante do rio
Eufrates e elevada até cotas superiores à construção, descendo por gravidade de terraço em
terraço [2,7].
É provável que na Escandinávia existissem coberturas verdes anteriores aos jardins da
Babilónia apesar de estes serem referidos em vários textos como sendo os mais antigos. Esta
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hipótese surge de observações empíricas, até ao século XIX, das tradicionais habitações dos
países do norte da Europa. Os sod roofs (Torvtak ou telhados de turfa) eram característicos
das populações vikings e a utilização deste tipo de coberturas continua atual [8]. Estas
coberturas tinham como função fundamental a garantia do isolamento térmico, a proteção da
impermeabilização e a integração na paisagem [9].
Do renascimento chegam exemplos de coberturas verdes tais como o jardim no topo da Torre
de Guinigi em Lucca, Itália, onde estão plantados antigos carvalhos sobre canteiros de tijolo
sobrelevados (61 cm) e é utilizado um sistema de rega subterrâneo [7].
No início do século XX, a introdução do betão na construção de edifícios como material
estrutural possibilitou a construção vertical e a criação de coberturas planas nos edifícios. O
sistema construtivo das coberturas permitia cargas superiores e melhores sistemas de
impermeabilização, levando ao desenvolvimento e expansão das coberturas verdes [7].
Até meados do século XX, as coberturas verdes eram vistas como sendo uma prática
característica de certas regiões. Contudo, em 1960, devido à crescente preocupação com a
qualidade do ar e a rápida redução de espaços verdes em zonas urbanas, as coberturas verdes
começam a ser consideradas como uma solução “verde”, passando a ser utilizadas no norte da
Europa [8].
Em 1975, na Alemanha, foi fundada a FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau) com o objetivo estudar a vegetação a aplicar em coberturas verdes. Em
1978, foi iniciada investigação que pretendia estudar as coberturas extensivas e intensivas,
descrevendo principalmente o grau de sustentabilidade e a quantidade de manutenção
exigida por cada tipo de vegetação. Em 1982, a FLL emite a primeira diretiva para o
planeamento, instalação e manutenção de coberturas verdes, referindo os seus princípios
urbanos, ecológicos e económicos básicos, que na atualidade se mantêm [3]. Na Alemanha, o
mercado de coberturas verdes expandiu-se rapidamente na década de 80, apresentando uma
taxa de crescimento anual entre os 15 e os 25%, devendo-se em grande parte aos incentivos
da legislação e subsídios municipais. A Alemanha é assim considerada como pioneira na
utilização de coberturas verdes [8].
Os primeiros registos de coberturas verdes em Portugal são os socalcos ajardinados junto à
cascata na Quinta Real de Caxias e o jardim suspenso na Quinta Real de Queluz, exemplos do
período Barroco português, edificados no século XVIII. Foram construídos sobre a cobertura de
grandes reservatórios de água que fazem parte do sistema de captação e distribuição de água
dos jardins [7]. Vários são os exemplos de coberturas verdes construídas em Portugal no
século XX: a cobertura verde do Hotel Ritz (anos 60) [7], a cobertura do parque de
estacionamento subterrâneo da Fundação Calouste Gulbenkian (anos 70) [9], a cobertura
verde sobre o edifício da Portugal Telecom (anos 80) [7] e o relvado desportivo do parque de
estacionamento automóvel do estádio Municipal de Braga [10]. Em 2011, foi construída na
ETAR de Alcântara a maior cobertura verde de Portugal [11] e, em 2013, foi inaugurado o
Passeio dos Clérigos no Porto, diferenciando-se pela plantação de oliveiras centenárias,
conciliando a atividade comercial e turística com a valorização do espaço e património
envolvente [10].
Os fatores motivadores da implementação de coberturas verdes podem variar de acordo com
o clima, a cultura, a política e também os benefícios que apresentam. O estudo de novos
materiais e processos de construção tem mostrado resultados bastantes satisfatórios e
encorajadores. Especialistas neste tema defendem que a implementação de vegetação sobre
cobertura só se torna um problema se as plantações forem efetuadas incorretamente, se os
materiais utilizados forem de baixa qualidade ou se houver negligência nos trabalhos de
construção [7]. O tipo de cobertura verde escolhido deve ser adequado ao edifício, devendo
ser tidos em conta vários fatores, como o uso, o tipo de vegetação e os requisitos de
manutenção, a capacidade estrutural do edifício, o clima da região e os métodos de execução
[11].
Segundo a International Green Roof Association (IGRA) as coberturas verdes são classificadas
em três tipos: coberturas intensivas, coberturas semi-intensivas e coberturas extensivas.
Outro conceito mais recente que também tem vindo a ser desenvolvido são as coberturas
castanhas (Brown roof), apresentadas como coberturas para a diversidade. Estas são cobertas
com substrato proveniente do próprio local dos edifícios mas nenhuma vegetação é
propositadamente instalada. A intenção é que a cobertura crie espontaneamente habitats que
atraiam fauna e flora e o resultado final será o de uma cobertura em tons de verde [12].
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Existem no mercado diferentes opções de sistemas construtivos de coberturas verdes. Os
sistemas mais relevantes são o sistema multicamada (mais usual) e o sistema monocamada,
destacando-se, neste último, o sistema modular [14].
A implementação de coberturas verdes como solução sustentável tem vindo a ser valorizada,
dada a variedade de benefícios que apresentam, quer ambientais, quer económicos, ou
mesmo sociais, tanto a nível privado como público, podendo ser em grande escala como, por
exemplo, a mitigação do efeito de ilha de calor ou da poluição do ar, ou fazer-se sentir ao
nível do edifício onde é instalada, nomeadamente através do aumento do conforto térmico.
As principais barreiras encontradas são o custo, a manutenção, o aumento dimensional da
estrutura e a falta de incentivos por parte das entidades governamentais (Tabela 1).
Tabela 1 – Principais benefícios e limitações da implementação de uma cobertura verde.
Ambientais

Económicos
Sociais

Benefícios
Mitigação do efeito ilha de calor
Mitigação da poluição do ar
Melhoria da qualidade das águas pluviais
Retenção de águas pluviais
Preservação ecológica
Redução do consumo de energia
Aumento da vida útil
Melhorias estéticas e aumento dos espaços de lazer

Limitações
Custos
Manutenção
Dimensionamento estrutural
Falta de incentivos à implementação

A regulamentação de países mais desenvolvidos neste domínio pode ser aplicada mas é
necessário adaptar e otimizar este sistema construtivo às especificidades do local e às
funções que se pretende que este desempenhe. Assim, revela-se importante a realização de
trabalhos de investigação que permitam aumentar o conhecimento nesta área e incentivar os
intervenientes na construção à sua aplicação. O estudo do desempenho térmico e da sua
influência ao nível do conforto interior do edifício é uma das áreas merecedoras de estudo.

Metodologia Experimental
Neste trabalho pretende-se apresentar o estudo preliminar do desempenho térmico de uma
cobertura verde sujeita a condições climáticas reais. O seu comportamento e a sua influência
nas condições termohigrométricas interiores serão comparados com os de uma cobertura
corrente, escolhendo-se neste caso, uma cobertura com revestimento em chapa metálica.
Para avaliar experimentalmente a influência das coberturas verdes no comportamento
térmico de edifícios foi necessária a construção de duas células de teste (CTeste). As CTeste
construídas possuem características idênticas no que diz respeito às dimensões, aberturas,
elementos construtivos e orientação solar, variando apenas no sistema de cobertura. Numa
foi implementada uma cobertura verde e na outra (célula de referência) uma cobertura com
revestimento em chapa metálica. A construção de duas CTeste permitiu comparar o
desempenho energético de uma cobertura verde (CV) com uma solução de cobertura
tradicional (CT).
As CTeste estão localizadas em Vila Real, no Campus da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, a uma altitude de 462 m. Estas foram implantadas de forma a minimizar a
influência de obstáculos exteriores e a garantir que as coberturas pudessem ser construídas
com uma inclinação a sul de 4%. As dimensões interiores são de aproximadamente 2 m × 2 m
×(2.54 a 2.65 de pé direito) m.
A solução construtiva usada nas fachadas das CTeste foi de paredes simples de alvenaria em
bloco térmico de 25 cm, com isolamento pelo exterior em placas de XPS com 8 cm de
espessura e rebocadas pelo interior e pelo exterior com 2cm de espessura. Em ambas, o
suporte estrutural para a cobertura é uma laje aligeirada com 20 cm de espessura, sendo
inicialmente colocado também isolamento térmico pelo interior com placas de XPS com 8 cm
de espessura.
Foram colocadas portas em alumínio lacado com corte térmico, com dimensões 0.80 × 1.90m.
O interior das células de teste não possui aberturas para ventilação, sendo assim minimizada
a interferência da infiltração de ar nas condições termohigrométricas do interior.
A CV aplicada foi do tipo extensivo, cuja escolha se deve ao facto de este tipo de coberturas
apresentar vegetação de baixo porte e substrato com menor espessura, permitindo obter uma
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menor carga sobre a estrutura, quando comparado com os outros sistemas de CV. O sistema
instalado é constituído, da base para o topo, por camada de proteção, camada de drenagem
(tecido geotêxtil), camada filtrante, substrato e vegetação (festuca). Este sistema é linear
não intrusivo, ou seja, é um sistema que é colocado sobre a impermeabilização e não contém
nenhuma fixação que a perfure, não prejudicando assim a função da impermeabilização.
As coberturas verdes do tipo extensivo são idealizadas para ser autossustentáveis, terem
baixa necessidade de manutenção, necessitando no entanto, por vezes de irrigação, corte e
fertilização. Para assegurar a necessária irrigação foi instalado um sistema de rega
automático. Na Figura 1 é possível observar as duas CTeste. Nas Figuras 2a) e 2b) são
apresentados os pormenores construtivos da CV e da CT, respetivamente.

Figura 1 – CTeste com as coberturas em estudo (CV e CT).

Figura 2- Pormenores construtivos das coberturas: a) CV: 1- camada de vegetação; 2- camada de substrato; 3-camada
filtrante; 4- camada drenante; 5- camada de proteção; 6- membrana de impermeabilização; 7 e 8- laje aligeirada; 9poliestireno extrudido (XPS) 8cm; b) CT: 1- chapa metálica; 2-laje aligeirada; 3 - poliestireno extrudido (XPS) 8cm.

Para analisar o comportamento térmico das duas coberturas foram utilizados 2 sistemas de
medição de fluxo de calor, um em cada célula de teste. Cada sistema de medição é composto
por dois termofluxímetros e quatro sensores de temperatura superficial colocados na
superfície interior de cada uma das coberturas. No ambiente interior foram efetuadas
medições relativas às condições termohigrométricas através de termohigrómetros que
permitem o registo dos valores de temperatura e humidade relativa. No ambiente exterior
apenas foram efetuadas medições da temperatura. Os dados foram adquiridos de 10 em 10
minutos.
As medições foram efetuadas para dois períodos de ensaio, ambos no inverno, o primeiro de
29 de dezembro de 2016 a 11 de janeiro de 2017 e, o segundo, de 1 de fevereiro de 2017 a 9
de fevereiro de 2017. Durante estes períodos não se utilizou qualquer dispositivo de
aquecimento/arrefecimento. Foi ainda considerado um terceiro período de medição, de 16 de
março a 12 de abril de 2017, com exceção dos sábados e domingos por questão de
indisponibilidade de efetuar medições, sendo realizadas três medições por dia em cada
CTeste. Neste caso, apenas se consideraram para análise os valores das temperaturas e da
humidade relativa interiores. Durante este período, foram consideradas como variáveis, o uso
de um aquecedor no interior das CTeste e a necessidade de rega da cobertura verde.

Análise e discussão dos resultados
Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos nas duas CTeste para os períodos de
ensaio considerados. Serão analisados os valores da temperatura e da humidade relativa no

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

737

interior das CTeste, bem como os valores das temperaturas superficiais e os fluxos de calor
obtidos na CV e na CT.
Na Figura 3, é possível observar a variação dos valores das temperaturas interiores (Ti) e
exteriores (Te) obtidas durante os dois períodos de ensaio nas CTeste com CV e com CT.
Analisando a temperatura interior verifica-se que, para os dois períodos de ensaio em análise,
os valores de Ti se encontram bastante próximos nas duas CTeste e que no 2º período estas
tendem a estabilizar e a minimizar o diferencial existente (Figura 3b)). No 1º período, a
temperatura da CTeste com CT apresenta maioritariamente valores de Ti superiores aos
obtidos na CTeste com CV, registando-se, no entanto, um aumento de Ti na CTeste com CV
entre os dias 7 de janeiro e final do dia 9 de janeiro (Figura 3a)).
Tendo em conta a proximidade de valores de Ti nos dois casos, deduz-se que esta se deve ao
fato de ambas as CTeste apresentarem as mesmas soluções construtivas nos restantes
elementos da envolvente, caracterizadas por uma elevada espessura de isolamento térmico.
Para além disso, foi colocado isolamento pelo interior da laje de cobertura nos dois casos,
cuja remoção no 3ºperíodo de medição permitiu aferir o impacto das duas soluções
construtivas de cobertura nas condições termohigrométricas interiores.

a)

b)

Figura 3 – Variação das temperaturas interior (Ti) e exterior (Te) referente a CV e CT a) 1º Período de medição b) 2º
Período de medição.

Para além da temperatura interior, foi também medida a humidade relativa no interior (Hr)
das CTeste. Os termohigrómetros registaram, no início dos dois períodos de ensaios, uma
humidade relativa no interior das CTeste com CV a rondar os 75%, e na CTeste com CT a
rondar os 96%. Estes valores mantiveram-se elevados até ao final do ensaio. A elevada
percentagem de humidade relativa poderá ser justificada pelo facto de os ensaios terem sido
realizados imediatamente a seguir à construção das CTeste e, consequentemente, os
elementos da envolvente ainda apresentarem humidade de construção. Durante a realização
dos ensaios nestes períodos não se verificou a ocorrência de precipitação nem a rega da
cobertura verde que pudessem contribuir para os elevados valores obtidos. Considera-se
portanto que, durante os dois primeiros períodos de ensaio, as condições de medição ainda
não estavam estabilizadas. No entanto, foi possível tecer algumas conclusões acerca do
comportamento das duas coberturas em análise.
Na Tabela 2 são apresentados os valores mínimos, máximos e médios registados no interior e
exterior das CTeste para as variáveis temperatura exterior (Te), temperatura interior (Ti) e
humidade relativa interior (Hr), para os dois primeiros períodos de ensaio.
Tabela 2 - Temperaturas interior e exterior e humidade relativa interior, na CV e na CT, no 1º e no 2º período de
ensaio.
Parâmetros
Temperatura Exterior (Te)
Temperatura interior na CT (CT-Ti)
Temperatura interior na CV (CV-Ti)
Humidade Relativa CT (CT-Hr)
Humidade Relativa CV (CV-Hr)

1º Período de ensaio
Mínima Máxima Média
-2.3 oC 17.3 oC
5 oC
4.8 oC
8.5 oC
7 oC
4.3 oC
7.8 oC
6 oC
89.7 %
97.2 %
93.6 %
73.8 %
76.9 %
74.8 %

2º Período de ensaio
Mínima Máxima
Média
1.0 oC
17.4 oC
9.9 oC
10 oC
11.8 oC
11.7 oC
10 oC
12.1 oC
10.8 oC
96.1 %
99.5 %
97.6 %
75.1 %
79.2%
78.1 %
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Analisando pormenorizadamente os valores obtidos, verifica-se que a amplitude térmica no
exterior é de 19.6ºC no 1º período e de 16.4ºC no 2º período, demonstrando a elevada
oscilação de Te ocorrida durante a estação de aquecimento nesta região.
No que respeita aos valores de Ti, o diferencial entre a temperatura interior máxima e
mínima obtida na CTeste referente à CT apresenta uma variação de 3.7ºC no 1º período de
ensaio e de 1.8ºC no 2º período, enquanto na CV apresenta uma variação de 3.5ºC no 1º
período e de 2.1ºC no 2º período. As variações não são significativas mas diminuem para cerca
de metade do 1º período de ensaio para o 2º.
Relativamente aos valores Hr verifica-se que, no caso da CT, oscilaram entre os 89.7% e os
97.2%, no 1º período e entre os 96.1% e os 99.5%, no 2º, correspondendo a uma amplitude
máxima de 7.5% e 3.4%, respetivamente. Na CV, a humidade relativa oscilou entre 73.8% e os
76.9%, no 1º período, e entre 75.1% e os 79.2%, no 2º, correspondendo a uma amplitude de
3.1% e 4.1%, respetivamente. Apesar da justificação acima referida para a obtenção dos
elevados valores de Hr, constata-se que Hr atinge valores mais baixos e com menor variação
no caso da CTeste com CV, o que pode sugerir o impacto deste tipo de cobertura nas
condições interiores.
A instrumentação e monitorização das CTeste permitiu ainda determinar os fluxos de calor
(HF1 e HF2) e as temperaturas superficiais interiores (Tsi) nas duas coberturas.
Na Figura 4 são apresentados os valores dos fluxos de calor registados por dois
termofluxímetros instalados, um em cada CTeste, durante os dois períodos de ensaio.
Verifica-se que a variação do fluxo de calor na CV é menor quando comparado com a CT,
apresentando portanto uma maior estabilização nos valores. Esta situação deve-se ao facto de
CV ser constituída por um maior número de camadas em relação à CT e, consequentemente,
apresentar uma resistência térmica mais elevada, demonstrando o efeito da existência de
substrato e da vegetação no seu comportamento térmico.
Na CT os valores do fluxo de calor obtidos pelos termofluxímetros situaram-se no intervalo de
-1.09 W/m2 a 2.48 W/m2. A existência de fluxos negativos revela que a transferência de calor
através da CT nem sempre foi efetuada do interior para o exterior durante o período em
análise. Estas oscilações e alterações de sentido do fluxo de calor acompanham de alguma
forma o diferencial de temperatura obtido entre as temperaturas exterior e interior, o que se
deve à menor resistência térmica que esta apresenta.
Relativamente ao registo dos valores de fluxo de calor através da CV, verificou-se que este é
predominantemente positivo, ocorrendo uma inversão do sentido de fluxo apenas no dia 6 de
janeiro de 2017. Os valores obtidos para o fluxo de calor nesta cobertura situaram-se entre 0.16 W/m2 e os 1.29 W/m2, demonstrando uma menor variação dos valores. Os valores
obtidos durante o 2ºperíodo são semelhantes aos obtidos durante o 1º período, confirmandose uma menor variação nos valores do fluxo de calor na CV.

a)

b)

Figura 4 – Variação dos valores dos fluxos de calor (HF1 e HF2) de CT e CV a) 1º Período de medição b) 2º Período de
medição.

Na Figura 5 observam-se os valores das temperaturas superficiais e das temperaturas
interiores das CTeste para os dois períodos de ensaio referidos anteriormente.
A análise das curvas de Tsi permite concluir que estas se apresentam relativamente próximas
nas duas coberturas.
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A curva de variação de Tsi apresenta, no caso de CV, um desenvolvimento paralelo ao da
curva de variação de Ti até ao dia 4 de janeiro e com um menor diferencial entre as duas
temperaturas do que o verificado no caso da CT. A partir daquele dia, a temperatura
superficial ultrapassa a temperatura interior, voltando a assumir um comportamento paralelo,
sendo o diferencial médio de temperatura entre a superficial e a interior neste período de
ensaio de aproximadamente 0.76ºC, e de 0.5oC no segundo.
No caso da CT, ao contrário do que apresentou a CV, entre 4 e 6 de janeiro, a temperatura
superficial não ultrapassa a temperatura interior. O diferencial médio de temperatura entre a
superficial e a interior é de 1.5ºC no 1º período de ensaio e no 2º apresenta oscilações
significativas. No 2º período de análise verifica-se uma maior instabilidade no diferencial
entre Ti e Tsi na CT, enquanto na CV, Tsi se mantém inferior a Ti e com desenvolvimento
paralelo. Convém referir que os sensores de temperatura superficial foram colocados na
superfície interior, ou seja em contacto com o isolamento térmico, o que terá contribuído
para a obtenção destes valores, ainda que permita identificar diferenças no comportamento
das duas coberturas.

a)

b)

Figura 5 – Variação das temperaturas superficiais (Tsi) e interiores (Ti) referentes à CT e CV a) 1º Período de medição
b) 2º Período de medição.

Os valores de Tsi foram também comparados com os valores da temperatura exterior (Te)
para os mesmos períodos de ensaio, Figura 6. A principal conclusão que se retira é que,
apesar de os valores de Te serem bastante variáveis, os valores de Tsi tendem a apresentar
menores flutuações. Nesta fase, e tendo em conta que as curvas das temperaturas
superficiais nas duas CTeste são bastante semelhantes, não é possível observar o efeito de
utilizar duas coberturas distintas, tal como já foi referido anteriormente. O elevado
isolamento da envolvente pode estar a contribuir para a obtenção destes valores. Por outro
lado, a solução construtiva das coberturas incluiu inicialmente a colocação de isolamento
térmico pelo interior, superfície esta onde foram colocados os sensores de medição das
temperaturas superficiais e dos fluxos de calor, influenciando os valores obtidos.

a)

b)

Figura 6 – Variação das temperaturas exterior (Te) e superficial (Tsi) referentes à CT e CV a) 1º Período de medição
b) 2º Período de medição.
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No que respeita ao 3º período de ensaio, a primeira medição foi realizada por volta das 9
horas, no momento em que estava ligado o sistema de rega; as seguintes medições
decorreram às 14 horas e às 16 horas. Tendo em consideração os resultados obtidos nos
períodos de ensaio anteriores e a influência verificada pela existência de colocação de
isolamento térmico pelo interior, optou-se por retirar esta camada das coberturas. Entre 22
de março de 2017 e 7 de abril de 2017, foram ligados dois aquecedores com a mesma
potência, um em cada CTeste (período compreendido entre o retângulo indicado no gráfico),
de modo a reduzir a humidade interior que pudesse ainda existir devido à humidade de
construção e garantir a estabilidade da temperatura interior. Nos dias 27 e 2 de março, os
aquecedores estiveram desligados devido a uma falha de energia.
Na Figura 7 a) são apresentados os valores das temperaturas interiores (Ti) das duas CTeste
para os períodos de medição acima referidos. É visível um ligeiro aumento de Ti na CTeste
com CV comparativamente ao obtido para o caso da CT durante o aquecimento, o que leva a
concluir que a existência da CV contribuiu para o armazenamento de calor no interior. Tendo
em conta que a CV apresenta uma resistência térmica superior à da CT, contribui também
para a diminuição das perdas de calor através da envolvente.
Na Figura 7 b) é possível observar os resultados obtidos para a humidade relativa interior (Hr).
Verifica-se também que, para o período selecionado, Hr atinge valores mais baixos no caso da
CV. Nos dias 20 e 21 de março, Hr aumentou em relação ao início do ensaio devido à
ocorrência de precipitação.
Apesar de no 3º período de ensaio apenas se efetuar medições em determinados períodos do
dia, é possível constatar a influência da CV nas condições termohigrométricas interiores. A
remoção do isolamento térmico pelo interior das coberturas foi essencial para identificar as
diferenças de comportamento térmico entre elas.

a)

b)

Figura 7 – Variação das condições termohigrométricas no interior das CTeste de CV e CT para o 3º período de
medição: a) temperatura; b) humidade relativa.

Conclusões e trabalhos futuros
A melhoria do desempenho térmico de edifícios é essencial na redução do consumo
energético. A instalação de sistemas de coberturas mais sustentáveis, como é o caso das
coberturas verdes, permite obter melhorias ao nível do desempenho energético. No entanto,
é necessário prosseguir com os estudos no sentido de avaliar a sua sustentabilidade e o seu
comportamento, para estimar qual a melhor solução a adotar em função do clima e dos
recursos existentes no local, do tipo de edifício, da necessidade de irrigação das espécies
vegetais e dos custos de instalação e manutenção.
Com o objetivo de contribuir para o conhecimento neste âmbito, foram construídas e
monitorizadas duas células de teste, uma com uma cobertura verde e outra com uma
cobertura tradicional, com revestimento em chapa metálica, de modo a avaliar o
desempenho térmico das duas coberturas e a sua influência nas condições termohigrométricas
interiores, em condições climáticas reais.
Apesar de os resultados aqui apresentados corresponderem a uma fase inicial do trabalho de
investigação, em que ainda se estão a aferir e a otimizar as condições de medição in situ, é
possível retirar algumas conclusões acerca do desempenho das duas coberturas. Os resultados
permitem verificar a influência da cobertura verde nos valores da temperatura e da humidade
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relativa no interior da célula de teste. É visível que a sua existência conduziu a uma redução
da humidade e uma menor flutuação das temperaturas no interior. Para além disso, verificouse uma menor flutuação nos fluxos de calor quando comparada com uma solução de cobertura
tradicional.
Sendo aqui apresentado um estudo preliminar, prossegue-se atualmente com as medições das
variáveis anteriormente referidas. Pretende-se com estes resultados determinar o coeficiente
de transmissão térmica da cobertura verde e pormenorizar a análise da sua influência no
conforto interior.
Este estudo tem ainda como objetivo futuro a avaliação do comportamento térmico da
cobertura verde para as diferentes estações do ano.

Agradecimentos
Este trabalho de investigação foi parcialmente financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), PEst-OE/ECI/UI4082/2013 (C-MADE).
Agradece-se ainda à empresa Neoturf a sua colaboração no desenvolvimento deste trabalho.

Referências
[1] Pinto, Catarina Isabel Da Rocha Correia. 2014. “Introdução Às Coberturas Ajardinadas.”
[2] Varela, Ana. 2011. “A Utilização de Revestimentos de Vegetação Extensivos E Intensivos
Em Projecto de Arquitectura Paisagística Em Cobertura.” Universidade Técnica de Lisboa.
[3] Raposo, Fausto Miguel Ferreira. 2013. “Manual de Boa Práticas de Coberturas Verdes.”
Instituto Superior Técnico de Lisboa.
[4] Rebelo, Carlos Daniel Alves. 2013. “Avaliação Do Desempenho Higrotérmico de Coberturas
Jardim.” Universidade do Porto.
[5] Peck, Seteven W. 1999. Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada.
Status Report on Benefits, Barriers and Opportunities for Green Roof and Vertical Garden
Technology Diffusion.
[6] Dinsdale, Shaina, Blair Pearen, and Chloe Wilson. 2006. “Feasibility Study for Green Roof
Application
on
Queen’s
University
Campus.”
(April):
58.
http://www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.ca.suswww/files/files/gree
nroof.pdf.
[7] Costa, Luís Miguel Loureiro. 2010. “Espaços Verdes Sobre Cobertura. Uma Abordagem
Estética E Ética.” Universidade Técnica de Lisboa.
[8] Silva, João Ricardo Rodrigues da. 2012. “Coberturas E Fachadas Verdes.” Instituto Superior
Técnico
de
Lisboa.
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395145006800/
Dissertaçãoo.pdf.
[9] Caldeira, Maria de Castro e Almeida e Paiva. 2015. “Princípios de Sustentabilidade
Aplicados Ao Projeto de Zonas Verdes Em Cobertura.” Universidade Técnica de Lisboa.
[10] Ferreira, Ricardo Jorge da Silva. 2013. “Análise de Sensibilidade Dos Parâmetros de
Cálculo Das Coberturas Jardim.” Universidade do Porto.
[11] Berardi, Umberto, AmirHosein GhaffarianHoseini, and Ali GhaffarianHoseini. 2014.
“State-of-the-Art Analysis of the Environmental Benefits of Green Roofs.” Applied Energy 115:
411–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.10.047.
[12] Van Lennep, E. S. Finn. 2008. “Green Roofs Over Dublin.” Earth.
http://www.dublincity.ie/WaterWasteEnvironment/WasteWater/Documents/DCC Green Roof
Draft Guidelines (Sept 2008).pdf.
[13] IGRA. 2016. “No Title” http://www.igra-world.com/ (January 1, 2016).
[14] Lopes, Filipe Almeida. 2016. “Avaliação Do Desempenho Técnico de Coberturas Verdes.”
Instituto Técnico de Lisboa.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

742

Ventilation and energy eﬃciency of buildings
Ventilação e eﬁciência energética dos edifícios
Helena Maria Neto Dias Alves;a67812@alunos.uminho.pt
Universidade do Minho

Luís Fernando de Sousa Ferreira da Silva - lﬀsilva@dem.uminho.pt
Universidade do Minho

Pedro Alexandre Moreira Lobarinhas - pl@dem.uminho.pt
Universidade do Minho

Abstract
This article is based on a synthesis of knowledge regarding ventilation and energy eﬃciency, in a social context of greater
demand for comfort conditions inside them. In recent decades there has been a growing concern about the excessive
consumption of energy in buildings, which has led to the development and implementation of legislation to control the
problem. In addition, several types of buildings have been developed with high energy eﬃciency, taking advantage of the
environment in which they integrate and with integrating principles of sustainable architecture. On the other hand, the
quality of indoor air has been a constant concern of the project engineer because, today, a large part of the day is spent in
enclosed spaces and with concentrations of pollutants above those recommended. These concentrations are due to the
rising concern with the reduction of inﬁltrations without taking in consideration the adequate air renewal values. Currently,
the legislation on the energy performance of buildings has shown an evolution in the regulatory requirements for glazed
sills, showing the strong impact that these elements have on the interior comfort conditions and consequently on the energy
consumptions of themselves. Glazed sills are an intermediate element in energy exchanges between the interior and
exterior, also representing points of uncontrolled inﬁltration of air. It is advantageous to rehabilitate glazed sills in order to
maximize indoor air quality and comfort conditions without increasing energy consumption.
Resumo
O presente artigo sustenta-se numa síntese de conhecimentos sobre ventilação e eﬁciência energética, num contexto social
de maior procura de condições de conforto no interior dos mesmos. Nas últimas décadas tem aumentado a preocupação
com o consumo excessivo de energias nos edifícios, o que conduziu ao desenvolvimento e implementação legislação de
modo a controlar o problema. A par disso, têm-se desenvolvido diversos tipos de edifícios com elevada eﬁciência energética,
tirando partido do meio em que se inserem e integrando princípios da arquitetura sustentável. Por outro lado, a qualidade de
ar interior tem sido uma preocupação constante dos projetistas pois, atualmente, grande parte do dia é passado em espaços
fechados e com concentrações de poluentes acima dos recomendados. Estas concentrações devem-se ao aumento da
preocupação com a diminuição das inﬁltrações sem acautelar os valores de renovação de ar adequados. Atualmente, a
legislação relativa ao desempenho energético dos edifícios veio evidenciar uma evolução ao nível das exigências
regulamentares relativas aos vãos envidraçados, mostrando o forte impacto que estes elementos têm nas condições de
conforto interior e por consequência nos consumos energéticos dos mesmos. Os vãos envidraçados são um elemento
intermediário nas trocas de energia entre o interior e o exterior, representando também pontos de inﬁltração não controlada
de ar. Torna-se vantajoso a reabilitação dos vãos envidraçados de modo a maximizar a qualidade do ar interior e as
condições de conforto, sem aumentar os consumos energéticos.
Keywords
Indoor Environmental quality; Ventilation; Principles of sustainable architecture; Glazed sills
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Ventilação e eficiência energética dos edifícios
Introdução

O consumo energético dos edifícios corresponde a uma importante parcela dos consumos de
energia na Europa, contribuindo de forma significativa para as emissões de gases para a
atmosfera. Em Portugal, os edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo de energia
[1]. Isto deve-se, em grande parte, ao facto de o parque edificado nacional, em particular o
parque habitacional, ser marcadamente envelhecido. Segundo os Censos de 2011, realizados
pelo Instituto Nacional de Estatística, a idade média dos edifícios registados era de 37,92
anos. Sabe-se, também que em Portugal, existem cerca de 3 milhões de fogos com janelas
ineficientes, ou seja, janelas com vidro simples e com caixilharia sem corte térmico [2].
As pessoas passam grande parte do seu dia em locais fechados, quer no trabalho, em casa ou
a realizar as suas atividades de lazer. Torna-se então necessário criar condições de conforto a
vários níveis no interior dos edificados, quer a nível térmico, acústico, de iluminação ou de
qualidade do ar interior. Este facto aliado ao paradigma de envelhecimento do parque
edificado, abre perspetivas para o crescimento de vários segmentos de mercado associados à
reabilitação do património edificado e às tecnologias energéticas.
Os vãos envidraçados constituem um elemento de elevada importância para o balanço
térmico global dos edifícios, estimando-se que 40% do consumo energético de um edifício
pode perder-se através das janelas. Isto porque os vãos envidraçados são elementos que
permitem infiltrações de ar não controladas que, além de provocar desconforto nos
ocupantes, conduz a um aumento nos gastos de energia para a sua climatização e obtenção
de condições de conforto. Os consumos energéticos médios dedicados ao conforto ambiental
não são muito significativos em Portugal, mas têm aumentado a um ritmo elevado e tendem a
generalizar-se.
A construção de edifícios atual deve, ao máximo, limitar as infiltrações de ar não controladas,
tornando a envolvente do edifício cada vez mais estanque. Contudo, este facto conduz a um
aumento de procura de soluções que promovam a renovação do ar interior dos edifícios que
garantam um mínimo de qualidade interior com o menor possível consumo de energia.
A renovação do ar interior é uma medida necessária à manutenção das condições de
salubridade interior dos edifícios pelo que deve ser sempre assegurado um mínimo
recomendável, estipulado no Portaria 353-A/2013, através de um sistema de ventilação,
natural, mecânico ou híbrido, adequado. Nos edifícios de habitação, o valor de taxa de
renovação horária de ar calculado, de acordo com a portaria 349B-2013 de 29 de novembro,
deve ser igual ou superior a 0,4 renovações por hora.

Edifícios de baixo consumo energético

Nas últimas duas décadas, a União Europeia apercebeu-se do excesso de consumo de energia
dos edifícios e, em 2002, implementou legislação de modo a controlar esses consumos. Nos
países do Norte e Centro da Europa esta preocupação conduziu à definição de vários tipos de
edifício de elevado desempenho energético, designadamente:
- Edifício de baixo consumo energético (low energy building);
- Edifício passivos (passive building);
- Edifício de consumo quase zero (nearly zero energy building);
- Edifício com produção extra de energia (e-plus building).
Esta distinção é feita com base nos valores de consumo de energia por metro quadrado
(kWh/m2), contudo os valores de referência variam consoante o clima em que a edifício esta
inserido. Isto é, a média desejada para uma edifício passivo em Portugal é de 13 a 15 kWh/m2
por ano, enquanto que na Alemanha o máximo permitido é de 70kWh/m2 por ano [3]. Esta
discrepância deve-se, essencialmente, à disparidade climática em que os dois países se
inserem.
As habitações de baixo consumo energético, ou low energy building (LEB), estão vulgarizadas
no Centro e no Norte da Europa onde podem ser construídas sem custos acrescidos e sem
recorrer a tecnologias da construção de exceção. As características que conferem a estas
habitações um desempenho energético acima da média são o reforço do isolamento, o
controlo das pontes térmicas e a utilização inteligente ganhos solares.
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As habitações passivas são um aprofundamento do conceito de habitações de baixo consumo
energético, que implica custos de construção mais significativos, sobretudo nos países mais
frios. As habitações passivas possuem as mesmas características que as LEB, mas exigem-se
desempenhos mais elevados: o nível de isolamento é superior, há uma preocupação maior
com a inércia térmica garantida sobretudo pelos pavimentos e a utilização de ganhos solares
é maior, sendo obrigatória a orientação a Sul. Neste conceito de edifício, há uma maior
preocupação com a mitigação da necessidade de energia, mais do que a preocupação de
implementação de dispositivos de consumo de energia mais eficientes.
Em Portugal, um edifício passivo com soluções para aquecimento e arrefecimento pode
atingir as necessidades nominais quase nulas. Assim, quando complementadas com a
instalação extensiva de painéis fotovoltaicos, os edifícios passivos podem ser também
edifícios de baixo consumo (nearly zero energy building) ou até chegar mesmo a ter uma
produção extra de energia (e-plus building). Estes edifícios devem estar ligados a uma rede
para onde devem descarregar o excedente de energia produzido. No entanto, a prioridade
deste tipo de casas passa pelo objetivo de se classificarem como neutras em termos de
emissões de gases poluentes e não tanto por alcançar um baixo consumo energético. Contudo,
torna-se vantajoso a utilização desse excedente energético.
A revisão da Diretiva Europeia ‘Energy Performance in Building Directive’ – EPBD
(2002/91/CE), define um edifício de consumo de energia quase zero como um edifício com
um desempenho energético muito elevado em que as necessidades de energia quase nulas ou
muito pequenas deverão ser cobertas por energias renováveis.
Em paralelo com o desenho urbano dos conjuntos de edifícios, o desenho e construção dos
mesmos determinam o seu desempenho energético. É o efeito global de todas as trocas de
calor, ganhos por radiação e perdas por dissipação, que influenciam o conforto térmico em
edifícios determinando grande parte dos consumos de energia. Isto porque o consumo
energético esta fortemente associado às condições de conforto dos ocupantes. Assim, quanto
mais o edifício estiver adaptado ao clima em que esta inserido, menor será o consumo de
energia necessário para atingir essas condições. Contudo, também deve tomar-se especial
atenção as cargas térmicas dos edifícios, geradas pelos equipamentos, iluminação e pelos
ocupantes, que também influenciam as condições de conforto.
O dimensionamento ou desenvolvimento de qualquer sistema de ventilação ou climatização
de edifícios deve, então, necessariamente tomar em linha de conta o conforto a nível térmico
dos ocupantes do espaço, independentemente do uso a que se destinam (habitação,
escritórios, comércio, entre outros). O conforto é dos parâmetros que tem mais impacto na
conceção de um edifício sustentável, pois abrange, simultaneamente, os aspetos físicos e
psicológicos do uso do espaço.
O conceito de conforto humano é um pouco complexo pois depende de parâmetros complexos
de definir e controlar pois resulta de uma perceção omni-sensorial onde a experiencia do
espaço resulta da vivência do espaço de modo visual, tátil, sonoro, olfativo e térmico. Esta
sensação depende também de fatores resultantes do estado momentâneo do individuo e da
sua interação com o meio ambiente [3]. Os parâmetros que influenciam o conforto dos
ocupantes dividem-se em três categorias: parâmetros físicos, fisiológicos e externos. Os
primeiros incluem a temperatura, humidade relativa e a velocidade do ar, os odores, a
intensidade da luminosidade e o nível de ruído. Os outros incluem idade e características
intrínsecas do individuo, assim como a atividade desenvolvida, vestuário e condições sociais.
A legislação atual, estipula como temperaturas de referência de conforto 20ºC e 25ºC na
estação de aquecimento e arrefecimento, respetivamente. Esta gama pode ser alargada para
edifícios híbridos ou passivos, conforme a portaria 349D-2013

Tendências da arquitetura sustentável

Associado ao conceito de desenvolvimento sustentável e à constante necessidade de
minimizar os impactos ambientais das construções, surge o conceito de edifício verde. Estas
edificações devem ser pensadas e projetadas como organismos vivos, sendo adaptadas ao
local em que irão ser contruídas e capazes de suprimir as suas necessidades de água e energia
a partir de elementos naturais.
A integração de princípios de sustentabilidade ambiental na arquitetura reflete-se,
geralmente, numa especial atenção à interação com o clima e uso de energias e materiais
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endógenos, com vista a atingir elevados níveis de conforto dos utilizadores com um menor
impacto ambiental.
A implementação da edificação no terreno é uma das estratégias bioclimáticas mais
importantes do edifício sustentável, aliada à forma da edificação e aberturas de ventilação,
procurando a utilização preferencial da ventilação natural. O melhor posicionamento do
edifício sustentável com relação aos ventos deve ser compatibilizado com a melhor
localização recomendada pelas trajetórias solares. [4]
Esta vertente da construção define as características da envolvente dos edifícios, construindo
um filtro positivo entre o exterior e o interior. Este filtro garante uma adequada
permeabilidade ao vapor, a impermeabilidade à água (não deixando entrar água da chuva), a
transmissão das temperaturas médias exteriores para o interior (massa térmica nas paredes
que acumulam as temperaturas médias), a transparência aos raios solares no inverno (áreas
envidraçadas com dimensões adequadas tendo em consideração a orientação solar para
permitir o aquecimento passivo), a sua exclusão durante o verão (sombreamentos adequados)
e a renovação do ar necessária, cumprindo a legislação vigente que estipula requisitos
mínimos consoante o clima em que o edifício se insere [1].
Na arquitetura sustentável podem ser adaptadas diferentes abordagens e estratégias,
designadamente estratégias de arquitetura ecológica, que abrange a globalidade dos recursos
naturais e humanos; estratégias da arquitetura bioclimática, que trata essencialmente a
energia e o conforto; e estratégias de arquitetura solar passiva, que privilegia a energia solar
como fonte para garantir o conforto, a economia e o baixo impacto ambiental [3].
Englobando as diferentes abordagens, podem apontar-se algumas práticas de projeto
relacionadas com o controlo ambiental, sem descurar do conforto dos ocupantes, tirando
partido do meio ambiente em que o edifício se irá inserir, tais como:
- Forma do edifício
A forma do edifício deve usufruir da exposição solar e dos ganhos de calor. Isto traduz-se em
edifícios longos, com a fachada mais longa voltada a Sul. Assim, torna-se possível que a maior
parte da radiação solar embata diretamente no edifício, melhorando significativamente as
condições de iluminação natural no interior e promovendo o aquecimento interior por ação
solar durante o inverno. [1] O fator de forma dos edifícios (A exterior/volume) também se
recomenda ser baixo
- Orientação e proporção das áreas envidraçadas
No hemisfério Norte, as aberturas envidraçadas a sul devem ser privilegiadas devido à
variação do ângulo de incidência do Sol ao longo do ano. As superfícies numa fachada Sul
recebem mais radiação solar durante o inverno e menos no verão, para além de ser fácil
evitar a radiação direta no verão com recurso a elementos de sombreamento e palas ou com
avanço da cobertura. Será nesta zona que deverão aparecer as zonas da casa mais usadas
como as salas e quartos, que desta forma irão maximizar os ganhos energéticos durante o
inverno.
As superfícies a nascente e poente, pelo contrário, recebem mais radiação no verão e menos
no inverno. Essa radiação é mais difícil de sombrear por ter um baixo ângulo de incidência,
podendo causar problemas de sobreaquecimento durante o verão. Estas zonas, por serem frias
no inverno e sem iluminação natural (por ser desaconselhado a implementação de
envidraçados), poderão ser ocupadas por divisões secundárias da casa (corredores, escadas,
arrecadações, roupeiros). Estas zonas irão servir de ‘tampão’ entre as divisões principais
viradas a Sul e a fachada Norte. Contudo, estas divisões também necessitam de janelas e
assim torna-se extremamente positivo a presença de vegetação de folha caduca que, com a
folhagem, possibilitam a criação de um sombreamento natural das superfícies e reduzem os
ganhos solares na estação de arrefecimento. Esta estratégia permite que durante o inverno
seja facultada a entrada dos raios solares, após a queda da folha da vegetação.
Sugere-se a inclusão de dispositivos de sombreamento/proteção pelo exterior e uso de cores
claras nas superfícies exteriores.
- Inércia térmica
A utilização de massa térmica útil no edifício constitui uma escolha inicial que caracterizará a
solução construtiva utilizada. A inércia térmica é especialmente relevante em climas sujeitos
a grandes amplitudes térmicas em curtos espaços de tempo. Um edifício pode definir-se de
acordo com a sua inércia térmica como leve ou pesado. A utilização de elevada massa térmica
permite uma melhor gestão dos ganhos solares, amortizando as diferenças de temperatura.
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- Isolamento
A envolvente do edifício deverá ser devidamente isolada de modo a minimizar as perdas para
o exterior durante o inverno e os ganhos durante o verão. O isolamento pode ser aplicado
pelo interior das paredes da envolvente, por exemplo na caixa-de-ar entre paredes duplas,
como ainda ser assente pelo exterior do edifício.
Atualmente, tem-se assistido a um aumento da aplicação deste isolamento pelo exterior, uma
vez que este elimina as potenciais pontes térmicas porque é aplicado de forma contínua pelo
exterior, para além disto faz com que a inércia térmica funcione a favor do clima interior,
contribuindo para que as temperaturas no edifício se mantenham estáveis. [1]
- Ventilação natural
Se a inércia térmica garante a estabilidade térmica interior ao longo do ano, a ventilação
natural permite a redução imediata de extremos de temperatura. Em países com clima
temperado, e com amplitudes térmicas significativas, o recurso à ventilação natural é
particularmente importante e muito eficiente durante o período noturno, em consequência
do decréscimo da temperatura do ar exterior. Esta é uma boa estratégia no contexto
climático português, que mesmo no pico da estação de arrefecimento, a temperatura média
é, habitualmente, inferior à temperatura de conforto. O recurso à ventilação natural, neste
caso, tem como objetivo o arrefecimento passivo e deste modo, normalmente as renovações
horarias envolvidas são superiores às necessárias para manter a qualidade do ar interior
aceitável.

Estratégias de ventilação
Na Europa são utilizados diversos sistemas e estratégias de ventilação. Em alguns países a
ventilação predominante consiste em infiltrações impossíveis de ser controladas que ocorrem
através de frinchas existentes na envolvente, enquanto que noutros locais, os sistemas de
ventilação com dispositivos passivos são mais frequentes. Em países com climas mais frios, na
Noruega por exemplo, os sistemas de ventilação mecânica e com recurso a permutadores de
calor são os mais comuns. Contudo, à exceção dos países nórdicos com climas mais extremos,
os sistemas mais frequentes na Europa são os de ventilação natural. [5]
Os sistemas de ventilação natural começaram por um estado de total descontrolo dos caudais
de ventilação, feitos através de frinchas e aberturas de janelas e desenvolveram-se até à
situação presente. Atualmente, estes sistemas já são aplicados no arrefecimento dos
edifícios, aproveitando ao máximo os gradientes de temperatura e a ação do vento,
permitindo variar os caudais em função das necessidades do momento, através de grelhas
reguláveis, por exemplo.
A estratégia de ventilação natural é adequada a edifícios de pequenas dimensões,
normalmente habitações unifamiliares e muito utilizados em climas moderados, nos quais os
edifícios têm aberturas francas para o exterior. Neste tipo de edifícios, as taxas de remoção
do ar tendem a ser elevadas e a temperatura interior a aproximar-se ou a igualar a
temperatura exterior. Esta deve ser acompanhada de sombreamento, de modo a evitar
elevados ganhos devido à radiação solar, sendo apenas eficaz em locais onde a temperatura
exterior seja próxima da temperatura de conforto.
Os sistemas de ventilação mecânica partiram de uma situação com caudais constantes e
permanentes, tendo evoluído até sistemas com recuperadores de calor integrados e caudais
variáveis em função dos requisitos específicos dos espaços.
Ambos os sistemas de ventilação, natural e mecânica, evoluíram, a nível de conhecimento e
desenvolvimento científico, no sentido de minimizar os consumos energéticos, garantindo um
ambiente interior saudável e confortável. Acredita ter-se atingindo um ponto em que as
possibilidades de evolução de ambas as estratégias são reduzidas, o passo seguinte para a
ventilação dos edifícios conduzirá a uma combinação das melhores características de cada um
dos sistemas, mecânico e natural, criando um novo tipo de ventilação, a ventilação híbrida.
[6]
A ventilação híbrida pode ser definida como a estratégia que conjuga a estratégia de
ventilação natural e mecânica, usando diferentes recursos desses sistemas em diferentes
momentos do dia ou estação do ano, com o objetivo de minimizar o consumo energético,
mantendo a qualidade de ar interior e o conforto térmico dos ocupantes.
A principal diferença entre um sistema de ventilação convencional e um sistema híbrido é o
facto de o último possuir um sistema de controlo inteligente, que pode alternar
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automaticamente entre modos naturais e mecânicos, de modo a minimizar o consumo de
energia, criando novas oportunidades para maior otimização e melhoria da qualidade geral da
ventilação.
A tecnologia de ventilação híbrida cumpre os altos requisitos de desempenho ambiental
interno e a crescente necessidade de economia de energia e desenvolvimento sustentável ao
otimizar o equilíbrio entre a qualidade do ar interno, o conforto térmico, o uso de energia e o
impacto ambiental.

Qualidade do ar interior

A qualidade do ar no interior dos edifícios é uma das preocupações dos projetistas e tomou
particular importância aquando da sua inclusão nas regulamentações europeias. As auditorias
à qualidade do ar interior nos edifícios passaram a ser obrigatórias, fruto da legislação de
2006, que foi posteriormente revogada pelo Decreto-Lei 118/2013.
Para a diminuição da qualidade do ar interior e consequente aumento dos problemas de saúde
associados, contribuiu fortemente a implementação de caixilharias de reduzida
permeabilidade ao ar sem acautelar a correta renovação de ar interior, resultando numa
inadequada entrada e distribuição de ar do exterior para o interior. É importante realçar o
facto de, em média, 90% do tempo dia ser passado em espaços interiores e suas
concentrações de alguns poluentes serem cerca de 2 a 5 vezes superiores a ambientes
exteriores [7].
O ambiente interior dos edifícios pode ser contaminado por diversas substancias que resultam
da utilização corrente dos espaços e dos materiais utilizados aquando da sua construção,
como vernizes e tintas, por exemplo. No entanto, os contaminantes podem ter origem
externa ao edifício, em edifícios localizados em centros urbanos, por exemplo, e trespassar
através das entradas de ar exterior ou por qualquer fenda existente.
A prevenção dos problemas de qualidade do ar interior deve ser conseguida através da
utilização de regras de boas práticas relativas à ventilação e à higienização dos espaços, bem
como a correta implementação dos planos de manutenção dos edifícios, como por exemplo:
alterações nos hábitos dos ocupantes, substituição de alguns materiais utilizados na
decoração ou de produtos utilizados na limpeza, ou um ajustamento das taxas de ventilação
dos espaços interiores.

Quadro-legal no âmbito da qualidade do ar interior

A definição de regras para a qualidade do ar interior tem por objetivo promover um melhor
ambiente interno, de modo a proteger a saúde humana e, em simultâneo, evitar a emissão de
poluentes nocivos. A existência de metodologias e valores limite legais proporcionam a
melhor saúde dos edifícios e dos ocupantes.
Na década de 1990, o Conselho da União Europeia aprovou a diretiva 93/76/CEE de 13 de
setembro, que tendo por base diretrizes do programa Save (Decisão 91/565/CEE),
estabeleceu uma primeira abordagem a certificação energética tendo em conta alguns
parâmetros relacionados com a qualidade do ar. Contudo, na perspetiva da saúde humana, a
preocupação, na altura, incidia mais na qualidade do ar exterior do que na do ar interior.
Esta diretiva apenas visava a certificação energética direcionada para a limitação das
emissões de dióxido de carbono, potencializando a mitigação do problema das alterações
climáticas. Muitos dos equipamentos residenciais de combustão, encontram-se no exterior do
edifício, emitindo CO2 diretamente para a atmosfera, ou encontram-se no interior, mas com
canalização dos efluentes gasosos para o exterior.
No novo milénio surgiu a Diretiva 2002/91/CE de 16 de dezembro, do Parlamento e do
Conselho Europeu - "Energy Performance in Buildings Directive" – EPBD (2002/91/CE) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este trouxe, no geral, as mesmas ideias
gerais de eficiência energética que a diretiva anterior, fazendo apelo à integração e uso de
energias renováveis e introduziu a preocupação com a saúde dos ocupantes dos edifícios. Este
documento requer a atenção dos Estados-Membros para os materiais de construção e de
renovação dos edifícios, de modo a que a eficiência energética seja potencializada.
A diretiva Europeia "Energy Performance in Buildings Directive" – EPBD (2002/91/CE) dita a
cada estado membro a criação de legislação própria para avaliar e certificar energeticamente
os edifícios. Portugal foi dos países que além da componente energética, impunha a garantia
de boa qualidade do ar interior nos edifícios de serviços. Isto porque a qualidade do ar
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interior é influenciada pela ventilação do ar, que, por consequente, afeta o desempenho
energético das edificações. Esta legislação foi transposta das diretivas europeias através do
Decreto-lei nº 78/2006, Decreto-lei nº 79/2006 e Decreto-Lei nº 80/2006, sendo o primeiro
que legislava a qualidade do ar interior.
A diretiva europeia EPBD impõe que os Estados Membros assegurem o cumprimento dos
requisitos, antes da emissão da licença de utilização para os edifícios novos. Contudo,
Portugal foi mais longe ao exigir a verificação dos requisitos numa fase previa à construção,
permitindo uma correção mais simples de eventuais erros no projeto.
Em 2010, a Diretiva 2010/31/EU de 19 de maio, do Parlamento Europeu e do Conselho,
consolidou a legislação a nível do desempenho energético dos edifícios, trazendo metas e
requisitos mais ambiciosos a atingir a médio e longo prazo. Deixou de dar importância à
inércia dos edifícios de serviço e passou a exigir a quantificação da eficiência energética dos
equipamentos, obrigando a uma gradual eliminação do mercado de aparelhos com baixa
eficiência. Os Estados-Membros passam a ter menos liberdade no estabelecimento dos
requisitos e metas. A nova diretiva exige que os mesmos integrem a nova informação nas
legislações nacionais até 2012.
Mais tarde, a Diretiva nº 2010/31/UE foi transposta para o ordenamento jurídico nacional pelo
Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto, aprovando o Sistema de Certificação Energética
dos Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação
(REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços
(RECS). Este Decreto-Lei foi regulamentado por diferentes Portarias, sendo a Portaria nº 353A/2013, de 4 de dezembro, a que determina os valores mínimos de caudal de ar novo por
espaço, assim como os limiares de proteção e as condições de referência para os poluentes do
ar interior dos edifícios novos de comércio e serviços e aos edifícios existentes sujeitos a
grande intervenção e a respetiva metodologia de avaliação.
O decreto-lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, revisto posteriormente pelo decreto-lei 28/2016,
de 23 de junho, conjuntamente com a portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro, que
estipula novas exigências em matéria de qualidade do ar interior, delega à Direção Geral da
Saúde e à Agência Portuguesa do Ambiente acompanhar a sua aplicação, no âmbito das
respetivas competências, em matéria de qualidade do ar interior.
A portaria nº17-A/2016 atribui, ainda, competências em matéria de fiscalização do
cumprimento dos limiares de proteção à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), estando previsto na portaria n.º 353-A/2013, de 4
de dezembro, que essa fiscalização seja feita de acordo com uma metodologia estabelecida
pelas entidades competentes nos domínios do ambiente e da saúde.
Salienta-se ainda que, face às condições climatéricas do nosso país, a ventilação natural deve
ser privilegiada face aos equipamentos de ventilação forçada, numa ótica de otimização de
recursos, de eficiência energética e de redução de custos.

Vãos envidraçados

O vão envidraçado constitui um elemento intermediário nas trocas de energia entre os
ambientes exterior e interior dos edifícios. A reabilitação térmica nos vãos envidraçados visa
por um lado reforçar o isolamento térmico do edifício, a redução das infiltrações de ar nãocontroladas e a melhoria da ventilação natural, e por outro, o aumento da captação de
ganhos solares no inverno e o reforço da proteção da radiação solar durante o verão. Todas
estas medidas contribuirão não só para a redução das necessidades de consumo de energia
como também para a melhoria das condições de conforto e de qualidade do ar no interior dos
edifícios.
O comportamento térmico da janela é o resultado da associação de um vidro a uma
caixilharia, que consoante a relação superfície envidraçada/ superfície de perfis, as
características inerentes ao sistema de funcionamento da caixilharia e as soluções de vedação
pode determinar diferentes coeficientes de transmissão térmica. Se juntarmos à janela um
dispositivo de oclusão noturna, este introduzirá uma resistência térmica adicional que
alterará o comportamento térmico do conjunto. O mecanismo de transferência de calor que
se verifica através dos vãos envidraçado acontece de três formas distintas: condução,
convecção e radiação. Esta ocorre quando o ar do espaço interior e o espaço exterior que se
encontram a diferentes temperaturas e dá-se no sentido do de maior para o de menor
temperatura.
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Em climas frios, janelas mal isoladas poderão fazer com que as superfícies na fachada fiquem
relativamente frias, o que exigirá um aquecimento ativo perto das mesmas para compensar
correntes de ar e sensação de frio. Janelas altamente isoladas, por outro lado, vão dar um
contributo ativo para aumentar o nível de conforto. Os vãos envidraçados de alta qualidade
são desenvolvidos especificamente para atender aos requisitos de casas passivas. Num edifício
passivo da Europa Central, os envidraçados possuem coeficientes de transmissão térmica
baixos (entre 0,85 e 0,70 W/(m2.ºC)). [8]
Para uma melhor seleção térmica do vidro, deve ponderar-se algumas características
importantes, tais como a transmitância luminosa, fator solar (importante para a iluminação
natural),
o
índice
de
seletividade
espetral,
entre
outros.

Quadro-legal no âmbito dos vãos envidraçados

O Decreto-lei nº 118/2013, em vigor desde 1 de dezembro de 2013, relativo ao desempenho
energético dos edifícios, veio evidenciar uma evolução ao nível das exigências regulamentares
no que diz respeito aos vãos envidraçados, de modo a acompanhar as preocupações
relacionadas com um maior conforto térmico, com as inerentes mais-valias que daí advêm,
resultando numa redução das necessidades de energia.
Os novos edifícios e as intervenções nos edifícios existentes devem assim cumprir um
conjunto de requisitos mínimos com especial incidência na sua envolvente, nomeadamente
nas paredes, coberturas, pavimentos e envidraçados, bem como ao nível do desempenho dos
sistemas técnicos aí instalados.
Os valores de requisitos mínimos definidos em 2013, tal como previsto na legislação desde a
publicação do Decreto-lei nº118/2013, foram revistos em 1 de janeiro de 2016. Esta última
revisão introduziu um patamar de requisitos que se traduzem, do ponto de vista do ciclo de
vida do edifício, como aqueles que conduzem à melhor relação custo-benefício. Quer isto
dizer que foram atualizadas as exigências mínimas para as paredes, coberturas, pavimentos e
janelas, de forma a garantir uma qualidade energética mínima da envolvente das habitações,
e uma melhor eficiência para os novos sistemas a instalar.
As medidas de melhoria energética dos vãos envidraçados e a sua contribuição para a
melhoria da eficiência energética dos edifícios portugueses foram reforçadas com a
introdução de novos requisitos de referência nos novos regulamentos (Regulamento de
Desempenho Energético de Edifícios de Habitação – REH- e Regulamento de Desempenho
Energético de Edifícios de Comércio e Serviços – RECS- e da criação do Sistema de
Etiquetagem Energética de Janelas. Em 2015, aquando da publicação da Portaria nº 379A/2015, de 22 de outubro, foram estipulados novos e menores valores máximos de
coeficientes de transmissão térmica de referência para os elementos opacos e de vãos
envidraçados, introduzindo, assim um novo patamar na qualidade térmica dos vãos
envidraçados.

Considerações finais

Com o estudo que aqui se apresenta, tornou-se evidente a possibilidade de encontrar soluções
para o desenvolvimento de edifícios sem que seja necessário aumentar as ameaças ambientais
e sem descorar o conforto dos ocupantes a nível do ambiente interior. Conclui-se, também,
que a sustentabilidade dos edifícios não é algo que se consiga alcançar com atos isolados.
Conceitos como ventilação, qualidade do ar interior e vãos envidraçados estão
intrinsecamente relacionados com a arquitetura e projeto de edifícios sustentáveis.
O facto de se conseguir construir edifícios com baixo consumo energético, não apresenta
apenas benefícios a nível ambiental. Quando bem projetadas, a implementação de medidas
de arquitetura sustentável reflete-se em ganhos indiretos a nível económico.
O conforto dos ocupantes é um dos parâmetros mais importantes aquando da escolha e
dimensionamento do sistema de ventilação e climatização de um espaço. Estes terão de
manter os níveis de qualidade de ar interior, tendo capacidade de eliminar possíveis
poluentes e fazer a renovação do ar, evitando as correntes de ar frio sem descorar as
condições de conforto.
Os vãos envidraçados têm sido objeto de muitos estudos nos últimos anos, derivando do
aumento das exigências na redução dos consumos energéticos, devido ao facto de este ser o
elemento construtivo que oferece menor resistência térmica nas fachadas. Estes são
responsáveis por grande parte dos ganhos e perdas de energia dos edifícios, refletindo-se num
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grande impacto no consumo dos sistemas de climatização. Assim, e consoante a região e o
respetivo clima em que o edifício se insere, torna-se necessário adotar diferentes medidas no
que diz respeito à sua envolvente, com especial atenção nos vãos envidraçados.
Com a evolução da construção e o aumento da estanquidade dos edifícios, surgiu uma nova
problemática: inexistência ou insuficiência de ventilação e aumento da humidade e de
poluentes, que diminui a vida dos edifícios e que põe em causa a saúde dos ocupantes dos
seus espaços. Embora o aumento da humidade não se seja um problema imediato nos
elementos dos edifícios, a sua condensação ajuda no desenvolvimento de fungos e mofo que
conduzem ao seu apodrecimento.
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Abstract
In multi-family buildings in Portugal the ventilation system used is essentially of the mixed type. However, presently there is
no document of support to the design of this system. The mixed ventilation system envisaged in the draft of Portuguese
standard prNP 1037-5 considers two situations a) a base ﬂow rate given by passive devices which will enable the dwelling to
be swept by ﬂow rates resulting from wind action (e.g. horizontal ducts between compartments located on opposite
facades), b) a peak ﬂow rate deriving from mechanical extraction devices placed in service compartments (kitchen and toilet
facilities). The purpose of this paper is, through a simulation using the CONTAM software, to support the development of
prNP 1037-5, namely to characterize the operation of mixed ventilation systems in wind speed limit situations with a
probability of occurrence of 10% or 90%.
Keywords
dwellings; mixed ventilation; simulation; ACH; ACH
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Sistema de ventilação mista residencial: conceção
baseada na prNP 1037-5
1. Introdução
Frequentemente, em Portugal os sistemas de ventilação natural (VN) e mecânica (VM)
encontram-se associados, constituindo sistemas mistos.
Nos sistemas de ventilação mistos, a renovação do ar geral e permanente é assegurada pela
ventilação cruzada, sendo os poluentes gerados nos compartimentos de serviço (cozinha e
instalações sanitárias) removidos pelo acionamento de ventiladores individuais de extração de
ar. Deste modo, é possível a exaustão do ar interior para o exterior, assim como a extração
rápida dos poluentes gerados nos compartimentos de serviço, minimizando problemas de
Qualidade do Ar Interior (QAI) ou a ocorrência de condensações. Neste caso, as condutas de
evacuação de ar nas cozinhas e instalações sanitárias são dimensionadas para a extração
mecânica de ar. A ativação dos ventiladores por parte dos ocupantes coincide com o uso dos
compartimentos de serviço. Nos restantes períodos (de não funcionamento dos ventiladores),
os ventiladores obstruem a conduta de evacuação de ar contribuindo de forma reduzida para a
ventilação natural da habitação. Este tipo de sistema é utilizado maioritariamente em
habitações.
Os sistemas de ventilação mistos apresentam algumas vantagens, tais como:
- menor consumo de energia que o sistema de Ventilação Mecânica Centralizada (VMC);
- no caso de funcionamento intermitente, recorre-se a taxas de ventilação elevadas somente
quando são necessárias (utilização dos compartimentos de serviço).
Também apresentam aspetos que, dependendo do enquadramento, poderão ser desvantajosos,
tais como:
- custo do sistema (menor que no sistema VMC, mas maior do que na VN);
- consumo de energia (menor que no sistema VMC, mas maior do que na VN);
- nível de ruído (maior que no sistema VMC e que na VN);
- custo de manutenção (maior que no sistema de VN, mas menor do que na VMC);
- correntemente, funcionam intermitentemente, não assegurando em permanência os
caudais de ventilação;
- dado não existirem normas ou métodos de cálculo bem definidos para este tipo de sistema,
são normalmente muito mal implementados conduzindo a situações de ventilação muito
deficiente quando os ventiladores não estão em funcionamento, pelo facto das condutas
de ventilação estarem obstruídas pelos ventiladores.
O presente artigo descreve um estudo que teve como objetivo apoiar a elaboração da prNP
1037-5 [1], nomeadamente, caracterizar o funcionamento dos sistemas de ventilação mistos
nas situações limite de velocidade do vento com probabilidade de ocorrência de 10% ou 90%.

2. Caso de estudo
Os critérios adotados na conceção do sistema de ventilação encontram-se descritos em [2].
Para a simulação do sistema, selecionou-se um edifício multifamiliar de 4 pisos e 8
apartamentos (tipologias T3 do lado esquerdo e T2 do lado direito), inserido na malha urbana
e localizado na periferia da cidade do Porto. O sistema de ventilação misto proposto apresenta
as seguintes características:
- admissão de ar por grelhas autorreguláveis a uma altura aproximada de 2 m; três grelhas
em cada fachada de “módulo” 6 l/s - caudal de referência (21,6 m³/h) sob a diferença de
pressão de 2 Pa;
- admissão de ar por grelha autorregulável na cozinha;
- exaustão mecânica da instalação sanitária com caudal de 45 m³/h;
- exaustão mecânica da cozinha com caudal de 296 m³/h (180 m³/hcaudal de ponta +
116 m³/hcaldeira).
Apesar de não ser ainda prática comum de projeto, as grelhas preconizadas, com caudal de
referência sob a diferença de pressão de 2 Pa, são as únicas que permitem, sob condições de
ventilação natural, uma admissão de ar compatível com os caudais de projeto [3]. Na Figura 1
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apresentam-se as relações “normalizadas” Δp – caudal, segundo a regulamentação portuguesa
[4], segundo a expressão disponível no software CONTAM usado nas simulações do presente
artigo [5] e duas referências comerciais (com duas opções distintas de colocação no vão).
Constata-se que a expressão do CONTAM é penalizadora para diferenças de pressão reduzidas.

Relação p - q

Caudal [m³/h]

40

30
REH

20

CONTAM
Ref. comercial - sobre a travessa superior

10

Ref. Comercial - entre o vidro e a travessa superior

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Diferença de Pressão [Pa]
Figura 1 – Representação do desempenho aerodinâmico de grelhas autorreguláveis de módulo 30 m³/h sob a
diferença de pressão de 2 Pa

As características dos vãos, nomeadamente as dimensões e folgas inferiores das portas
interiores, os coeficientes de pressão da envolvente, os horários de funcionamento das
exaustões mecânicas e a validação do modelo de simulação encontram-se descritos em [3].
O apartamento selecionado é do tipo T2 e tem um volume de 161,68 m³, ver Figura 2.
As principais conclusões a retirar das simulações já realizadas com relevância para a conceção
de um sistema misto de ventilação em edifícios de habitação são [2]:
- os caudais de admissão, relativamente aos preconizados na NP 1037-2 [6], devem ser
incrementados em função do regime local de ventos (rumo e velocidade);
- no sentido de compatibilizar a eficiência energética e a qualidade do ar interior, deve
preferir-se uma grelha de admissão autorregulável na cozinha com abertura somente
aquando do funcionamento da extração mecânica neste compartimento.
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Grelha autorregulável
(3×21,6 m³/h)
Quarto2

Quarto1

Inst. sanitária

Sala

(VM: 45 m³/h)
Cozinha
(VM: 296 m³/h)

Grelha autorregulável
(3×21,6 m³/h)
Admissão de ar
Figura 2 – Apartamento do tipo T2 - sistema de ventilação

A título de exemplo, na Figura 3 apresenta-se o desempenho aerodinâmico de uma grelha
autorregulável (totalmente fechada até 12 Pa e totalmente aberta a partir de 30 Pa) a instalar
na parede exterior da cozinha, na qual a abertura na posição fechada é de 4 cm² e de 60 cm²
na posição aberta.
120

% de abertura

100
80
60

20 Pa  84 m³/h
40 Pa  120 m³/h

10 Pa  4 m³/h

40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Diferença de Pressão [Pa]
Figura 3 – Desempenho aerodinâmico de uma grelha autorregulável de admissão de ar à cozinha (catálogo comercial
francês)

Para um melhor funcionamento dos sistemas, adicionalmente deverão ter-se em conta as
seguintes recomendações [7]:
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- a permeabilidade ao ar das janelas deve ser reduzida evitando-se assim caudais
indesejáveis que possam influenciar a dinâmica do sistema de ventilação misto. A
permeabilidade ao ar da caixilharia exterior deve ser então limitada de acordo com a
normalização portuguesa, preferencialmente da classe 4 [8];
- recomenda-se que as portas dos quartos, salas e instalações sanitárias, sejam de elevada
permeabilidade ao ar com folgas inferiores na ordem dos 0,004 m² de modo a não se
restringirem escoamentos do ar interior;
- se necessário, devem introduzir-se condutas horizontais complementares para facilitar o
equilíbrio de caudais, ligando as zonas internas de circulação (hall, corredor, etc.) e as
aberturas situadas nas fachadas exteriores (equilíbrio entre duas fachadas opostas); estas
condutas de “equilíbrio de caudais” têm que ter uma perda de carga equivalente à perda
de carga do fluxo que passa em paralelo.
No verão, uma boa forma de arrefecimento e ventilação é o recurso à ventilação cruzada, com
abertura de janelas. No presente sistema misto e de modo a tirar o melhor partido da ventilação
cruzada em edifícios residenciais, as recomendações de conceção são as seguintes [9]:
- a janela de correr é a que permite maior capacidade de ventilação (para uma abertura de
10 cm da janela de correr comparativamente a um ângulo de abertura de 5º da janela
basculante; por questões de segurança e falta de controle da abertura, não se considerou
a janela de abrir);
- a janela oscilo batente permite a melhor conjugação entre uma boa capacidade de
ventilação e outras características (por exemplo: as janelas basculantes são aquelas que
têm o menor impacto no conforto porque minimizam as correntes de ar na zona ocupada);
- para conciliar o conforto térmico interior com as renovações horárias, a ventilação cruzada
deve, de preferência, ocorrer apenas durante a noite.

3. Análise de sensibilidade
Na maior parte do tempo, o sistema funciona em modo de Ventilação Natural (ventilação
cruzada). Sendo assim, o desempenho do sistema depende fundamentalmente do regime local
do vento (rumo e velocidade). No sentido de aquilatar as situações limite, e através de
simulação recorrendo ao software CONTAM [5], realizou-se uma análise de sensibilidade
variando os parâmetros mais significativos para este efeito: orientação do apartamento/edifício
e velocidade do vento com probabilidade de ocorrência de 10% ou 90%.
A simulação anual dos fluxos de ar recorre a condições ambientais representativas do clima
continental português (quatro cidades).
As condições e simplificações adotadas nas simulações foram as seguintes:
- temperatura interior constante e homogénea (20ºC; modelo monozona);
- ficheiros climáticos do Energyplus para as quatro cidades selecionadas;
- interação do apartamento estudado com o edifício somente através da caixa de escadas;
- coeficientes de pressão iguais no 1.º, 2.º e 3.º pisos;
- portas interiores abertas;
- grelha de admissão na cozinha de abertura autorregulável durante funcionamento da
exaustão mecânica(Figura 3).
As simulações efetuadas foram de dois tipos:
- a) Orientação perpendicular ao rumo com maior frequência  situação mais favorável;
- b) Orientação coincidente com rumo com menor velocidade média  situação menos
favorável.
Os sistemas de ventilação simulados, o vento (rumo e velocidade), a orientação e as respetivas
renovações horárias encontram-se apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1- Renovações horárias em função dos sistemas de ventilação simulados

Rph
[h-1]

Vento
Tipo de sistema

Cidade

Veloc. Orientação:
Rumo
Piso Piso
média:
Frente2
(%)
4
1
[m/s]
Tardoz

Rph
média

SIMULAÇÃO DINÂMICA (rumo e velocidade do vento variável)
SISTEMA BASE: incremento dos
caudais de admissão em 60%
relativamente aos preconizados na
NP 1037-2;

1a

Orientação: perpendicular ao rumo
com maior frequência

Bragança
Porto
Lisboa
Faro
Bragança

SISTEMA BASE
1b

Orientação: coincidente com rumo
com menor velocidade média do
vento

Porto
Lisboa
Faro

W
(27)
E
(19)
N
(36)
W
(20)
N
(11)
NE
(3)
E
(7)
N
(16)

2,9

W: 270-90

0,31 0,25

2,7

E: 90-270

0,37 0,37

5,4

N: 0-180

0,54 0,54

4,3

W: 270-90

0,42 0,31

1,8

E: 90-270

0,28 0,28

1,9

SE: 150-330 0,37 0,37

4,7

S: 180-0

0,54 0,54

2,9

E: 90-270

0,41 0,41

0,39
0,341

0,40
0,351

SIMULAÇÃO ESTÁTICA (rumo e velocidade do vento constantes)

2a

SISTEMA BASE;

Bragança

Orientação: perpendicular ao rumo
com maior frequência;

Porto

Velocidade do vento: 90% de
frequência acumulada
SISTEMA BASE;
Orientação: coincidente com rumo
com menor velocidade média do
vento

2b

3a

Faro
Bragança
Porto
Lisboa

Velocidade do vento: 90% de
frequência acumulada

Faro

SISTEMA BASE;

Bragança

Orientação: perpendicular ao rumo
com maior frequência;

Porto

Velocidade do vento: 10% de
frequência acumulada
SISTEMA BASE;
Orientação: coincidente com rumo
com menor velocidade média do
vento

3b

Lisboa

Velocidade do vento: 10% de
frequência acumulada

Lisboa
Faro
Bragança
Porto
Lisboa
Faro

W
(27)
E
(19)
N
(36)
W
(20)
N
(11)
NE
(3)
E
(7)
N
(16)
W
(27)
E
(19)
N
(36)
W
(20)
N
(11)
NE
(3)
E
(7)
N
(16)

5,5

W: 270-90

0,62 0,53

6,1

E: 90-270

0,56 0,54

7,2

N: 0-180

0,63 0,63

6,7

W: 270-90

0,63 0,59

5,5

E: 90-270

0,62 0,62

0,59

6,1

SE: 150-330 0,24 0,21
0,46

7,2

S: 180-0

0,57 0,56

6,7

E: 90-270

0,26 0,63

0,5

W: 270-90

0,16 0,16

0,3

E: 90-270

0,15 0,15

2,9

N: 0-180

0,41 0,41

1,0

W: 270-90

0,20 0,20

0,5

E: 90-270

0,16 0,16

0,23

0,3

SE: 150-330 0,15 0,15
0,20

2,9

S: 180-0

0,36 0,31

1,0

E: 90-270

0,15 0,19

Notas:
12-

Rphmédia excluindo a cidade de Lisboa;
Entre parêntesis, percentagem de ocorrência de cada rumo.
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Em relação à simulação 1a, apresenta-se na Figura 4 a frequência dos caudais de admissão no
quarto 1 (Bragança). Verifica-se que cerca de 45% e 30% dos caudais positivos são inferiores a
10 m³/h, respetivamente no piso 1 e 4. Os caudais superiores a 10 m³/h são cerca de 37% no
piso 4 (no piso 1 são cerca de 27%). Aproximadamente, 30% dos caudais têm sentido inverso (do
interior para o exterior).

Simulação 1a: Bragança - quarto 1 - piso 1 e 4
2500

Frequência piso 1

Frequência piso 4

% acumulada Piso 1

% acumulada Piso 4

120%
100%

Frequência

2000

80%

1500

60%

1000

40%

500

20%

0

0%
-20

-10

0

1

2

10

15

20

25

30

>

Caudal [m³/h]
Figura 4: Simulação 1a, Bragança, quarto 1, pisos 1 e 4 - Caudais de admissão

A análise da Tabela 1, permite, nomeadamente, as seguintes conclusões:
- as simulações 1a e 1b permitem aferir que o sistema possibilita um respeito muito débil
da renovação horária mínima prevista na regulamentação portuguesa (Rph ≥ 0,4 h-1) [10];
os sistemas simulados nas cidades de Bragança e Porto não respeitam o valor mínimo de
Rph, enquanto que os sistemas nas cidades de Lisboa e Faro, em face de uma velocidade
do vento favorável (velocidade média mais elevada), têm renovações horárias maiores;
- genericamente, as renovações horárias do 4.º piso são superiores às verificadas no 1.º piso;
- como previsível, nas situações mais favoráveis da velocidade do vento (velocidade do vento
com probabilidade de ocorrência de 90%), regista-se um acréscimo das renovações horárias
(em média, 50% na 2a e 15% na 2b). Em face do carácter autorregulável das grelhas, este
acréscimo deve-se em grande parte à permeabilidade da caixilharia;
- a orientação do apartamento/edifício tem um papel fundamental. Genericamente, a
orientação segundo o rumo com menor velocidade média do vento prejudica as renovações
horárias;
- nas situações de velocidade reduzida (velocidade do vento com probabilidade de
ocorrência de 10%), as renovações horárias atingem cerca de 50% da renovação horária
mínima prevista na regulamentação portuguesa (simulações 3a e 3b);
- a ventilação cruzada nos 2 sentidos assume especial relevância, pelo que é essencial a
existência de aberturas de admissão em pelo menos 2 fachadas.
Embora não recomendável (em face do potencial desconforto térmico para caudais elevados),
apresenta-se na Tabela 2 os resultados das renovações horárias para a permeabilidade real da
caixilharia (permeabilidade apresentada em [3]; a Tabela 1 apresenta simulações para a classe
4 de permeabilidade ao ar [11]). Como expectável, pode concluir-se que o aumento da
permeabilidade ao ar da caixilharia permite um acréscimo de cerca de 8% nas renovações
horárias.
O presente sistema misto de ventilação apresenta somente cerca de 0,25 Rph regulamentar
(segundo a ferramenta de cálculo do REH [12]), o que denota uma diferença elevada (resultante
das simplificações de cálculo) relativamente aos valores do sistema 1a do presente artigo.
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Tabela 2- Renovações horárias em função dos sistemas de ventilação simulados – permeabilidade corrente

Rph
[h-1]

Vento
Tipo de sistema

Cidade

Veloc. Orientação:
Rumo
Piso Piso
média:
Frente2
(%)
4
1
[m/s]
Tardoz

Rph
média

SIMULAÇÃO DINÂMICA (rumo e velocidade do vento variável)
SISTEMA BASE: incremento dos
caudais de admissão em 60%
relativamente aos preconizados na
NP 1037-2;

4a

Orientação: perpendicular ao rumo
com maior frequência

Bragança
Porto
Lisboa
Faro

W
(27)
E
(19)
N
(36)
W
(20)

2,9

W: 270-90

0,33 0,27

2,7

E: 90-270

0,41 0,41

5,4

N: 0-180

0,58 0,59

4,3

W: 270-90

0,44 0,33

0,42
0,371

Notas:
123-

Rphmédia excluindo a cidade de Lisboa;
Entre parêntesis, percentagem de ocorrência de cada;
Simulação 4a semelhante à 1a mas com permeabilidade corrente da caixilharia.

4. Conclusões
As principais conclusões a retirar das simulações são:
- a conceção do sistema misto encontra-se no limiar do respeito da renovação horária mínima
prevista na regulamentação portuguesa (Rph ≥ 0,4 h-1);
- a orientação do apartamento/edifício tem um papel fundamental. Genericamente, é
favorável a orientação perpendicularmente ao rumo dominante;
- a utilização de grelhas que não restrinjam o fluxo de ar nas 2 direções é essencial para
garantir a eficácia da ventilação cruzada. As habitações devem possuir 2 fachadas,
preferencialmente, em rumos desfasados de 180º;
- excecionalmente, a utilização de caixilharia de permeabilidade ao ar elevada permite um
acréscimo nas renovações horárias.
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Abstract
The project analyzed the contamination of underground Waters by metals like lead, cadmium, manganese, iron, Mercury and
zinc coming from a garbage dump, doing a monthly environmental monitoring of water during 2012-2015 years, in six
piezometers belonging to Miranda do Norte city, MA. Faced with those diﬃculties of waste ﬁnal destination, tons of waste are
thrown in a dump 3km far from urban center, in countryside, near to local water availability, farms and a settlement of local
population. It is concluded that, under direct and indirect inﬂuence, the risk of contamination is high, and it reaches
groundwater. It follows the standards stipulated by CONAMA RESOLUTION n. 396/08. The results of laboratory tests show
that groundwater contamination in Miranda do Norte are mainly due to parameters of iron, manganese, lead and cadmium,
and zinc parameter nonstandard only once, and insigniﬁcant variations in mercury parameter over laboratorial analyzes.
Resumo
O projeto faz uma análise da contaminação das águas subterrâneas por metais como chumbo, cádmio, manganês, ferro,
mercúrio e zinco oriundos de um lixão, realizando mensalmente um monitoramento ambiental de águas durante os anos de
2012 a 2015, em seis piezômetros próximos ao lixão pertencente ao Município de Miranda do Norte – MA. Diante as
diﬁculdades de destinação ﬁnal do lixo, são lançados diariamente toneladas de resíduos em um lixão a 3 km de distância do
centro urbano do município, este lixão se loca na zona rural, próximo das poucas disponibilidades hídricas locais, de
fazendas e de um assentamento com populações residentes. Arremata-se que frente a sua área de inﬂuência direta e
indireta, o risco de contaminação no solo e nas águas superﬁciais é elevado, e alcança as águas subterrâneas. Atendendo
aos padrões estipulado pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 396/08, os resultados das análises laboratoriais atestam que a
contaminação das águas subterrâneas em Miranda do Norte se dar principalmente pelos parâmetros de ferro, manganês,
chumbo e cádmio, tendo o parâmetro zinco fora do padrão somente uma vez, e o mercúrio tendo variações insigniﬁcantes
ao longo das realizações de análises laboratoriais.
Keywords
Contamination; Groundwater; Metals; Dump; Dump
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1. Introdução
Neste projeto de monitoramento de águas subterrâneas, a fim de identificar contaminação
amiental por metais oriundos de um lixão irregular, estudou-se o caso do lixão no Município
de Miranda do Norte, onde neste município maranhense “a coleta de lixo é realizada duas
vezes na semana apenas na sede, sendo o lixo depositado em um lixão a céu aberto, distante
3 km da sede, transportado em caçambas e caminhão compactador”. [9]
Nos lixões encontram-se diversos tipos de produtos, e um dos mais perigosos são aqueles que
em sua composição possuem metais. A seguir no Quadro 1, apresentam-se as consequências
danosas destes metais quando se encontram em níveis altissimos.
METAL
Zinco
Ferro
Chumbo
Cádmio
Mercúrio
Manganês

Quadro 1 – Consequências do alto teor de metais
CONSEQUENCIAS
“se acumula no fígado, pâncreas, próstata, suco pancreático e líquido seminal”. [8]
Desenvolve “ferro-bactérias, provocando a contaminação biológica da água [...]”. [7]
“A intoxicação por intermédio do chumbo é conhecida como "saturnismo".” [13]
“possibilidade de causar anemia, retardamento de crescimento e morte”. [11]
“doses de 3 a 30 gramas são fatais. Apresenta efeito cumulativo e provoca lesões cerebrais”. [11]
“[...] produz distúrbios psiquiátricos semelhantes a esquizofrenia [...]”. [10]
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017

As contaminações iniciadas nos lixões podem, na maioria dos casos, atingir os corpos hídricos
e danificá-los, já que “a descarga de metais pesados em corpos aquáticos pode promover
alterações significativas nos comportamentos físicos, químicos e biológicos, tanto do corpo
receptor como do próprio metal“. [14]
Este projeto tem como objetivo classificar e caracterizar o nível de contaminações das águas
subterrâneas por ocorrência de metais no lixão do Município de Miranda do Norte – MA,
através de monitoramentos mensais nos piezômetros 01, 02, 03, 04, 05 e 06, durante os anos
de 2012 a 2015; além de identificar as contaminações das águas subterrâneas por ocorrência
de metais, como: o ferro, chumbo, cádmio, manganês, mercúrio e zinco; e por fim, fazer uma
análise crítica dos resultados obtidos.

2. Métodos da pesquisa
O lixão do Município de Miranda do Norte tem coordenada 3°33'37.27"S e 44°33'12.34"O.
Para avaliar os aspectos e os impactos socioambientais, fez-se uma pesquisa em campo, com
registros fotográficos, perguntas a população e execução das atividades de monitoramento
ambiental. Utilizou-se de mapas encontrados no recurso de mapeamento Google Earth. [6]
Para verificação das águas subterrâneas, focou-se nas análises de amostragens laboratoriais,
onde se realizou coletas sistematicamente em seis poços piezômetros (Tabela 1) num raio de
mais de 200 metros do lixão e com cerca de 40 metros de profundidade (estes possuem
documentação descritiva da geologia dos danos realizados, mas não há monitoramento de
nível estático e/ou dinâmico), nos anos de 2012 a 2015, para medir o teor dos parâmetros:
ferro, zinco, manganês, mercúrio, chumbo e cádmio.
Tabela 1 - Coordenadas dos piezômetros de monitoramento.
PIEZÔMETROS
COORDENADAS
01
3°33’55.11”S e 44°33’23.38”O
02
3°33’55.57”S e 44°33’26.31”O
03
3°33’52.84”S e 44°33’31.65”O
04
3°33’54.64”S e 44°33’35.49”O
05
3°34’05.64”S e 44°33’31.04”O
06
3°34’05.67”S e 44°33’27.37”O
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016

Os ensaios foram realizados por uma empresa terceirizada com laboratórios acreditados junto
ao INMETRO [4] de acordo com os requisitos estabelecidos na NORMA NBR/ISO/IEC 17025/2005
[3], e os resultados foram entregues mensalmente para análise de possíveis parâmetros fora
do padrão defendido pela CONAMA nº 396/08, de 03 de abril de 2008 [5].
A metodologia laboratorial adotada para a realização dos procedimentos baseou-se no
Standart Methods for the Examinations of Water and Wasterwater. [1]

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

763

Já para as amostragens de águas adotaram-se as diretrizes estabelecidas no Guia de Coleta e
Preservação de Amostras de Água. [12]

3. Situação verificada
A disposição final de todo o lixo recolhido da zona urbana do municipio, é transportado por
um caminhão compactador ou caçambas para depositar estes resíduos variados, em um lixão
localizado na Rua do Sol, a cerca de 3 km de distância do núcleo urbano.
A Rua do Sol é uma área de influência direta do lixão, onde o impacto pode ser causado pelo
ato do transporte dos resíduos. No início da Rua do Sol, ainda na zona urbana, a população,
ao esperar a coleta de lixo, joga seus lixos em terrenos baldios (Figura 1), e esta coleta é
feita apenas na área urbana (terça-feira e sábado) e na Avenida Principal (todos os dias da
semana); sendo que mais a frente avistou-se um açude dentro de uma fazenda (Figura 2).

Figura 1 - Presença de lixão em terreno baldio
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Figura 2 - Presença de açude na Rua do Sol
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Dando continuidade à Rua do Sol, na zona rural, há predominância de fazendas (Figura 3 e 4),
extensas e geralmente com muitos moradores, algumas abrigam gado, açudes, outras
praticam a agricultura de subsistência, e os principais produtos cultivados são o arroz, milho,
feijão e mandioca; consulmidos em familia ou comercializados, em povoados ou in loco.

Figura 3 – Fazendas na Rua do Sol, zona rural
Fonte: Google Earth [6], 2014

Figura 4 - Fazendas na Rua do Sol, zona rural
Fonte: Google Earth [6], 2014

Embora a pecuária não se constitua numa atividade importante para economia municipal, há
prática de criação de gado (Figura 5). Pela Rua do Sol ser uma área de influência direta dos
impactos do lixão e o manejo dos rebanhos predominarem o criatório extensivo em áreas de
pastagens naturais e o semi-intensivo, é algo preocupante, visto que os criadores ou
consomem ou comercializam o gado nos próprios povoados ou na sede municipal, e o rebanho
caminha pelo local e alimenta-se e bebe por onde anda (Figura 6), é um riscos à saúde do
gado e da pessoa que o consumir.

Figura 5 - Pecuária em fazenda próxima ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Figura 6 - Gado bebendo em açude próximo ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Chegando ao lixão pode-se observar aspectos de vários resíduos jogados nas margens da Rua
do Sol (Figura 7 ). Ao observar a vista da entrada do lixão (Figura 8), é possível compreender
que se trata de um grande terreno, onde para haver a sua existência desmatou-se uma grande
parte da vegetação, contribuindo para um impacto negativo direto na flora e fauna local.
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Figura 8 - Vista da entrada do lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012

Figura 7 - Resíduos as margens da Rua do Sol
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Logo na entrada do lixão há duas casas em construção (Figura 9), onde se instala o vigia, um
homem simples, sem equipamentos de segurança, em meio a vetores (rato, mosca, barata), e
que se alimenta no local mesmo. Uma casa desprovida de higiene, com milhares de moscas
em seu interior, rede, TV e uma cadeira; a casa é aberta, não possui portas e nem janelas.
O vigia monitora quem entra e sai do lixão e espanta invasores, como animais em busca de
alimento (Figura 10): urubus, vacas, bois, jumentos, cachorros, gatos, mucura, raposa, cutia.
Embora a pessoa não vá ao lixão, mas consuma a carne do abate do boi, por exemplo, esta
pessoa tem uma probabilidade enorme de contrair uma doença.

Figura 9 - Duas casas dentro do lixão, onde fica o vigia
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Figura 10 - Observação de animal dentro do lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

No ano de 2012 (Figura 11), se identificou vários tipos de resíduos contendo metais em sua
composição, e em outra vistoria em 2015 (Figura 12), estes mesmos resíduos e muitos outros
encontravam depostos em vários pontos do lixão.

Figura 11 – Imagens do lixão em 2012
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012

Figura 12 - Imagens do lixão em 2015
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Na Figura 13, pode-se ver vários pneus, e estes são produtos que em suas carcaças contêm
metais pesados, como o chumbo e o cádmio, já na Figura 14, se tem inúmeras peças de ferro
em oxidação, ou ferrugem.

Figura 14 - Resíduos com metais em sua composição
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Figura 13 - Resíduos com metais em sua composição
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Houve a identificação de resíduos provenientes da construção civil e hospitalares dentro do
lixão, conforme a Figura 15. Os extratos lixiviados de argamassa, possuem cádmio, e os
resíduos de construção civil absorvem os metais pesados. E dentre os resíduos hospitalares, há
remédios que tem manganês para tratamento ortomolecular; e ferro para combate à anemia.
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Figura 15 - Resíduos da construção civil e hospitalares
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Sobre o grau de contaminação deste lixão, há de convir, que a presença de uma fazenda
vizinha ao lixão (Figura 16) é um fator preocupante, pois como nas demais fazendas, há um
poço de coleta de água para os afazeres domésticos ou até mesmo um açude para saciar a
sede do gado, galinhas, patos, cachorros, criação de peixes.
Em frente ao lixão, há um lago contaminado (Figura 17), de aparência turva, alto teor de
turbidez, porém esta cor pode ser pela contaminação de ferro.

Figura 17 - Vista do lago existente em frente ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Figura 16 - Presença de uma fazenda vizinha ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Miranda do Norte possui características adquiridas da Baixada Maranhense, o que significa que
é comum o afloramento dos lençóis freáticos (Figura 18) em depressões ou processos erosivos,
é uma influência direta da posição do município, entre a Bacia Mearim e a Bacia Itapecuru.
Há uma dinâmica entre as águas subterrâneas e superficiais (Figura 19), resultando em um
processo de contaminação mais rápido do aquífero freático, alarmando o problema.

Figura 18 - Vista de pequeno córrego próximo ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Figura 19 - Vista parcial de um lago próximo ao lixão
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

No município existem três assentamentos rurais (Santa Bárbara, Morro Grande e Cigana),
inseridos na ADI do lixão, onde as atividades produtivas dessas famílias é a agricultura de
subsistência. Há um poço artesiano, em Santa Bárbara, com água imprópria, o que sustenta a
influência do lixão e torna as famílias dependentes do fornecimento de água potável por
carros-pipas fornecidos pela Prefeitura Municipal.
No entanto, parte de Miranda do Norte se beneficia do abastecimento de água tratada, da
Estação de Tratamento de Água, vinda da barragem de Santa Bárbara.

4. Resultados e discursões
4.1 Monitoramento Ambiental no Ano de 2012
No Quadro 2, mostra a programação de coletas em ordem cronológica no laudo de ensaios.
Quadro 2 - Programação de coletas em ordem cronológica no ano de 2012
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
MÊS
DATA DA COLETA 27/04 08/05 21/06 23/07 23/08 14/09 18/10 19/11
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012

Dez.
06/12
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A Tabela 2, apresenta os laudos laboratoriais, analisados conforme a RC nº 396/08. [5]
Tabela 2 - Resultados dos laudos de análise laboratorial executados no ano de 2012
Parâmetro

Unid.

Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Parâmetro

Unid.

Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Parâmetro

Unid.

Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Parâmetro

Unid.

Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Parâmetro

Unid.

Abr.
0,001
0,18
0,55
0,05
<0,0002
<0,05

Abr.
0,008
0,01
0,79
<0,05
<0,0002
<0,05

Abr.
0,002
0,14
0,66
0,14
<0,0002
<0,05

Abr.
0,004
0,16
0,57
0,16
<0,0002
<0,05

Abr.
<0,001
0,25
0,12
0,25
<0,0002
<0,05

Abr.
0,001
1,8
47,35
1,8
<0,0002
0,08

PIEZÔMETRO 1 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
0,001
0,010
<0,001
<0,001
0,006
<0,001
0,18
0,010
<0,005
<0,005
0,058
<0,005
0,55
0,88
0,37
<0,02
0,26
0,29
<0,05
0,22
0,24
0,11
0,28
0,28
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,05
0,25
0,11
0,07
<0,05
0,22
PIEZÔMETRO 2 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
0,008
0,060
<0,001
0,006
<0,001
0,011
0,010
0,035
<0,005
0,062
0,008
0,021
0,79
2,96
0,9
0,1
0,08
0,03
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,26
<0,05
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,05
0,06
0,09
0,23
<0,05
0,09
PIEZÔMETRO 3 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
0,002
0,040
<0,001
0,008
0,007
<0,001
0,140
0,023
<0,006
0,083
0,072
<0,005
0,66
4,38
1,74
0,3
0,1
2,21
0,14
0,33
<0,05
<0,05
0,37
0,28
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,05
0,06
0,23
0,16
0,06
<0,05
PIEZÔMETRO 4 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
0,004
0,040
<0,001
0,009
0,008
0,013
0,160
0,015 <0,061
0,09
0,066
0,026
0,57
0,11
0,75
0,14
0,23
0,3
0,16
<0,05
<0,05
0,09
0,11
<0,05
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,05
0,07
0,19
0,14
<0,05
0,15
PIEZÔMETRO 5 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
<0,001
0,040
<0,001
0,013
0,011
0,017
0,250
0,016
0,143
0,146
0,139
0,034
0,12
0,1
0,2
<0,02
<0,02
0,03
0,25
0,13
<0,05
<0,05
0,08
0,06
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,05
0,05
0,08
0,12
<0,05
1,43
PIEZÔMETRO 6 - 2012
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
0,001
0,040
<0,001
<0,001
0,006
<0,001
1,80
0,011
0,017
0,047
0,055
<0,005
47,35
71,5
8,57
92,3
77,1
60,23
1,80
3,07
0,51
1,51
2,41
2,38
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
0,08
0,06
<0,05
0,13
0,05
0,37

Nov.
<0,001
0,001
<0,02
0,1
<0,0002
<0,05

Dez.
0,004
0,006
0,021
0,09
<0,0002
<0,01

(LA)

Método

0,005
0,01
0,3
0,1
0,001
5

SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3113
SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3111B
SM-3112 B
SM – 3030B,D,F/3120

Nov.
0,009
0,014
0,04
<0,05
<0,0002
<0,05

Dez.
0,010
0,014
1,51
<0,05
<0,0002
0,12

(LA)

Método

0,005
0,01
0,3
0,1
0,001
5

SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3113
SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3111B
SM-3112 B
SM – 3030B,D,F/3120

Nov.
0,004
0,007
1,1
0,27
<0,0002
<0,05

Dez.
<0,001
<0,005
0,77
0,18
<0,0002
<0,05

(LA)

Método

0,005
0,01
0,3
0,1
0,001
5

SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3113
SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3111B
SM-3112 B
SM – 3030B,D,F/3120

Nov.
0,005
0,006
<0,02
0,16
<0,0002
<0,05

Dez.
0,013
0,018
0,55
0,21
<0,0002
<0,05

(LA)

Método

0,005
0,01
0,3
0,1
0,001
5

SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3113
SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3111B
SM-3112 B
SM – 3030B,D,F/3120

Nov.
0,011
0,021
<0,02
<0,05
<0,0002
<0,05

Dez.
0,014
0,019
0,25
0,35
<0,0002
<0,05

(LA)

Método

0,005
0,01
0,3
0,1
0,001
5

SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3113
SM – 3030B,D,F/3120
SM – 3030B,D,F/3111B
SM-3112 B
SM – 3030B,D,F/3120

Nov.
<0,001
<0,005
48,3
2,18
<0,0002
<0,05

Dez.
<0,001
<0,005
36,20
1,33
<0,0002
0,07

(LA)

Método

Cádmio
mg/l
0,005
SM – 3030B,D,F/3120
Chumbo
mg/l
0,01
SM – 3030B,D,F/3113
Ferro
mg/l
0,3
SM – 3030B,D,F/3120
Manganês
mg/l
0,1
SM – 3030B,D,F/3111B
Mercúrio
mg/l
0,001
SM-3112 B
Zinco
mg/l
5
SM – 3030B,D,F/3120
Legenda
Limite Aceitável (LA): RC N° 396, de 3 de abril de 2008 – Limites estabelecidos para águas subterrâneas (Consumo Humano). [5]
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005. [1]
Cor vermelha: Parâmetro fora do padrão exigido pela CONAMA N° 396/0. [5]

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012

Todos os piezômetros, em 2012, apresentaram os parâmetros Cádmio, Chumbo, Ferro e
Manganês fora do padrão da RC nº 396/2008. [5]

4.2 Monitoramento Ambiental no Ano de 2013
No Quadro 3, mostra a programação de coletas em ordem cronológica no laudo de ensaios.
Quadro 3 - Programação de coletas em ordem cronológica no ano de 2013
MÊS
DATA DA COLETA

Jan.
30/01

Fev.
15/02

Mar.
18/03

Abr.
16/04

Mai.
18/05

Jun.
18/06

Jul.
19/07

Ago.
19/08

Set.
10/09

Out.
09/10

Nov.
14/11

Dez.
12/12

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

A Tabela 3, apresenta os laudos laboratoriais, analisados conforme a RC nº 396/08. [5]
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Tabela 3 - Resultados dos laudos de análise laboratorial executados no ano de 2013
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Ud.

Jan.
Fev.
Mar.
<0,001 <0,001 <0,001
<0,005 <0,005 0,008
3,33
0,32
0,17
1,19
0,18
0,19

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l 0,05 <0,05 <0,05

Abr.
A
A
A
A
A
A

PIEZÔMETRO 1 - 2013
Resultados
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,005 0,005 0,009 0,007
36,32 4,61
2,79 18,01
2,46
1,56 <0,05 1,63
<0,0002

<0,05

Ud.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005
mg/l 1,83
0,97
0,15
0,07
2,16
mg/l 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ud.

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l 0,018 <0,005 0,006 <0,005
mg/l 2,04
2,49
1,89
4,74
mg/l 0,20
0,14
0,10
0,89
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ud.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 <0,005 0,008 <0,005
mg/l 0,39
0,18
0,41
3,50
mg/l 0,08
0,08
0,25
0,98
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l 0,07 <0,05 <0,05 <0,05

Mai.
<0,001
<0,005
2,33
1,12
<0,0002

<0,05

Mai.
<0,001
<0,005
2,03
1,14
<0,0002

<0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005
mg/l 0,30
0,18 <0,02 0,06
0,12
mg/l 0,31
0,38 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Parâmetro Unid.

(LA)
Método
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 0,006 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
3,02
0,57
2,18
0,21
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 0,07 <0,05 0,12
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 2 - 2013
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
0,009 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,027 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,34
0,86
1,65
2,58
0,73
1,48
0,04
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
0,11 <0,05 <0,05 0,50 <0,05 <0,05 <0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 3 - 2013
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
2,56
2,56
1,89
2,31
0,07
1,86
0,21
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
1,17 <0,05 0,78
0,60 <0,05 0,51
0,46
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 4 - 2013
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001
A
<0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005
A
<0,005 <0,005 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,68
0,15
2,16
A
1,38
0,74
0,37
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
0,69
0,10
1,46
A
0,54
0,43
0,30
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002
<0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
A
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05
A
<0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 5 - 2013
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,04
0,34
0,18
0,21
0,36
0,22
0,10
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 0,22
1,59
1,07 <0,05 0,45
0,63
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 6 - 2013
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
A
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
A
<0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
A
0,24 77,20 81,40 106
0,12 103,5 0,3 SM – 3030B,D,F/3120
A
0,07
1,05
1,18
1,00
0,24
0,85
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
A
SM-3112 B
A
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Cádmio
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chumbo
mg/l 0,010 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Ferro
mg/l 92,3
50,7
79,9
84,3
0,02
Manganês mg/l 0,73
0,73
0,65
1,28 <0,05
Mercúrio mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Zinco
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Legenda
Limite Aceitável (LA): RC N° 396, de 3 de abril de 2008 – Limites estabelecidos para águas subterrâneas (Consumo Humano). [5]
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005. [1]
A: Ponto não coletado. Motivo: Vegetação muito alta.
Cor vermelha: Parâmetro fora do padrão exigido pela CONAMA N° 396/08. [5]

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013

Nos Piezômetros 1, 4, 5 e 6, em 2013, todos atendem à RC nº 396/2008 [5], exceto os
resultados dos parâmetros Ferro e Manganês, já nos Piezômetros 2 e 3: Chumbo, Ferro e
Manganês, apresentaram incoformidade com a norma.

4.3 Monitoramento Ambiental no Ano de 2014
No Quadro 4, mostra a programação de coletas em ordem cronológica no laudo de ensaios.
Quadro 4 - Programação de coletas em ordem cronológica no ano de 2014
MÊS
DATA DA COLETA

Jan.
21/01

Fev.
13/02

Mar.
20/03

Abr.
16/04

Mai.
08/05

Jun.
16/06

Jul.
23/07

Ago.
19/08

Set.
16/09

Out.
16/10

Nov.
17/11

Dez.
10/12

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

A Tabela 4, apresenta os laudos laboratoriais, analisados conforme a RC nº 396/08. [5]
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Tabela 4 - Resultados dos laudos de análise laboratorial executados no ano de 2014
Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

PIEZÔMETRO 1 - 2014
Resultados
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
0,019 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
0,207 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
0,33
0,16
0,89
1,60
1,37
2,08
0,82
0,20
0,07
0,39
0,48
0,84
0,62
0,51
0,15
0,29

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Jan.
Fev.
mg/l 0,004 <0,001
mg/l 0,075 0,005
mg/l 1,22
0,08
mg/l <0,05 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Jan.
Fev.
mg/l 0,045 <0,001
mg/l 0,503 0,008
mg/l 0,14
0,80
mg/l 0,55
0,39
mg/l <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Jan.
Fev.
mg/l 0,003 <0,001
mg/l 0,086 0,006
mg/l 0,55
0,38
mg/l 0,36
0,19
mg/l <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco

Jan.
Fev.
mg/l 0,001 <0,001
mg/l 0,027 0,005
mg/l 0,13
0,06
mg/l 0,24 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05

Mar.
Abr.
Mai.
<0,001 <0,001 <0,001
0,005 <0,005 0,009
<0,02 0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05
<0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,05

<0,05

<0,05

Mar.
<0,001
0,006
<0,02
0,65

Abr.
Mai.
<0,001 <0,001
<0,005 <0,005
<0,02 0,21
<0,05 0,13

<0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,05

<0,05

<0,05

Mar.
<0,001
0,006
<0,02
<0,005

Mai.
0,002
0,016
1,79
0,52

<0,05

Abr.
A
A
A
A
A
A

Mar.
<0,001
0,006
<0,02
<0,05

Abr.
<0,001
<0,005
<0,02
<0,05

<0,0002

<0,0002

<0,05

Mai.
<0,001
0,010
<0,02
<0,05

<0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,05

<0,05

<0,05

Parâmetro Unid.

(LA)
Método
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM - 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 0,028 0,007 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,78
0,41
1,66
0,23
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
0,28
0,32
0,35
0,31
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 2 – 2014
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 0,005 0,015 <0,005 <0,005 0,023 0,016 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,07
1,45
0,23
2,96 <0,02 1,63 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 0,21 <0,05 0,007 <0,05 <0,05 <0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 3 – 2014
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,016 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02 0,02
0,08
2,20
2,12
1,61 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 2,04
2,01
1,05
1,01
0,98
0,83
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 4 – 2014
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,019 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
1,37
0,74
0,03
1,06
0,48
0,55 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
1,13
0,58
0,07
0,27
0,20
0,22
0,11
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,04 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 5 - 2014
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,012 <0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02 0,48 <0,02 0,23 <0,02 0,19 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 0,33 <0,05 0,08 <0,05 0,06 <0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
PIEZÔMETRO 6 - 2014
Resultados
(LA)
Método
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,017 0,016 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,002 29,84 0,32
8,16
25,7
28,9 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
23,8
0,87
13,4
17,2
10,0
11,2
0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
5,98 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Cádmio
mg/l 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chumbo
mg/l 0,098 0,008 0,012 0,005 0,027
Ferro
mg/l 0,30
1,47 17,30 72,37 83,77
Manganês mg/l 0,46
0,20
4,26
1,37
1,27
Mercúrio mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Zinco
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Legenda
Limite Aceitável (LA): RC N° 396, de 3 de abril de 2008 – Limites estabelecidos para águas subterrâneas (Consumo Humano). [5]
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005.[1]
A: Ponto não coletado. Motivo: Sem acesso.
Cor vermelha: Parâmetro fora do padrão exigido pela CONAMA N° 396/08. [5]

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

Nos Piezômetros 1 e 3, em 2014, os parâmetros que não atenderam à RC nº 396/2008 [5]
foram: Cádmio, Chumbo, Ferro e Manganês; Piezômetros 2, 4 e 5: Chumbo, Ferro e Manganês;
Piezômetro 6: Cádmio, Chumbo, Ferro, Manganês e Zinco.

4.4 Monitoramento Ambiental no Ano de 2015
No Quadro 5, mostra a programação de coletas em ordem cronológica no laudo de ensaios.
Quadro 5 - Programação de coletas em ordem cronológica no ano de 2015
MÊS
DATA DA COLETA

Jan.
29/01

Fev.
19/02

Mar.
17/03

Abr.
21/04

Mai.
07/05

Jun.
25/06

Jul.
29/07

Ago.
18/08

Set.
08/09

Out.
19/10

Nov.
16/11

Dez.
21/12

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

A Tabela 5, apresenta os laudos laboratoriais, analisados conforme a RC nº 396/08. [5]
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Tabela 5 - Resultados dos laudos de análise laboratorial executados no ano de 2015
PIEZÔMETRO 1 - 2015
Resultados
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 0,020 0,010 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/l 0,70
0,47
0,34
1,19
0,76
0,55 <0,02 0,62
mg/l <0,05 0,05
0,21
0,49
0,25 <0,02 0,13
0,32
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05
PIEZÔMETRO 2 - 2015
Resultados
Unid.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 0,024 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/l 1,36
1,13
0,54
0,96
0,25
1,58
1,42
0,92
mg/l <0,05 <0,05 0,21
0,47 <0,05 0,41
0,92
1,02
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05
PIEZÔMETRO 3 - 2015
Resultados
Unid.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l 0,020 0,028 0,011 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005
mg/l 0,61
0,50
1,00
0,72
3,48
0,52 <0,02 1,82
mg/l 0,42 <0,05 0,36 <0,05 0,14 <0,05 0,07
0,12
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,10 <0,05 0,05 <0,05
PIEZÔMETRO 4 – 2015
Resultados
Unid.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 0,015 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005
mg/l 16,9
0,43
2,46
10,3
1,80
0,81
0,38
0,54
mg/l 10,8
0,32
0,40
0,23
0,43
0,72
0,52
0,83
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l 0,05
0,07
0,05
0,05
0,21 <0,05 <0,05 <0,05
PIEZÔMETRO 5 - 2015
Resultados
Unid.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 0,028 0,008 0,007 0,008 <0,005 <0,005 <0,005
mg/l 0,54
4,77
2,22
25,5
18,5
0,77 <0,02 0,41
mg/l 0,07
0,08
0,39
0,51
0,55 <0,05 <0,05 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 0,09 <0,05 0,09
0,14 <0,05 <0,05 <0,05
PIEZÔMETRO 6 - 2015
Resultados
Unid.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
mg/l <0,005 0,009 0,008 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
mg/l 34,6
23,4
1,77
6,63
1,09
41,6 66,65 0,53
mg/l 11,1
0,38
0,33
0,17
0,28
0,56
0,84 <0,05
mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
mg/l <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05

Parâmetro Unid.
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro
Cádmio
Chumbo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Zinco
Parâmetro

(LA)
Método
Dez.
<0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
Set.
Out.
Nov.
<0,001 <0,001 <0,001
0,012 <0,005 0,032
0,31
0,24
0,10
0,28
0,12
0,22

(LA)
Método
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
0,018 0,01 0,031 0,011 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
0,04
0,03
0,10 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
0,93
0,88
0,32
0,14
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 0,06 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
(LA)
Método
Set.
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 0,003 0,002 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
0,007 0,005 0,012 0,011 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
0,13
0,10
0,12
0,13
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
(LA)
Método
Dez.
<0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
0,011 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
Set.
<0,001
<0,005
<0,02
<0,05

Out.
<0,001
<0,005
<0,02
<0,05

Nov.
<0,001
0,010
<0,02
<0,05

(LA)
Método
Out.
Nov.
Dez.
<0,001 <0,001 <0,001 0,005 SM – 3030B,D,F/3120
<0,005 0,010 0,011 0,01 SM – 3030B,D,F/3113
<0,02 0,03
0,05
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
<0,05 <0,05 <0,05
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001
SM-3112 B
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
5
SM – 3030B,D,F/3120
Set.
<0,001
<0,005
<0,02
<0,05

(LA)
Método
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Cádmio
<0,001
A
B
C
0,005 SM – 3030B,D,F/3120
Chumbo
<0,005
A
B
C
0,01 SM – 3030B,D,F/3113
Ferro
96,8
A
B
C
0,3 SM – 3030B,D,F/3120
Manganês
1,18
A
B
C
0,1 SM–3030B,D,F/3111B
<0,0002
Mercúrio
A
B
C
0,001
SM-3112 B
Zinco
0,06
A
B
C
5
SM – 3030B,D,F/3120
Legenda
Limite Aceitável (LA): RC N° 396, de 3 de abril de 2008 – Limites estabelecidos para águas subterrâneas (Consumo Humano). [5]
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th. Edition, 2005.[1]
A / B/ C: Ponto não coletado. Motivo: Ponto seco.
Cor vermelha: Parâmetro fora do padrão exigido pela CONAMA N° 396/08. [5]

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015

Nos Piezômetros 1, 2, 4 e 5, em 2015, os parâmetros que não atenderam à RC nº 396/2008 [5]
foram: Chumbo, Ferro e Manganês; no Piezômetro 3: Cádmio, Chumbo, Ferro e Manganês; e
no Piezômetro 6: Ferro e Manganês.

5. Conclusão
Concluiu-se que os seis piezômetros, localizados próximos ao lixão, sofrem influência da
agricultura e do uso do solo, apresentam níveis de metais acima dos padrões, justamente pela
característica natural do solo absorver o que há em sua superfície.
Os resultados dos laudos amostrais de águas subterrâneas apontaram valores dentro dos
limites máximos permitidos pela R.C. n° 396/2008 [5] para o parâmetro Mercúrio, já para o
Zinco o valor excedeu apenas no mês de junho de 2014, aos demais parâmetros Cádmio,
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Chumbo, Manganês e Ferro, encontraram-se fora dos padrões alternando em picos altos e
baixos, no decorrer dos anos de 2012 a 2015. Elenca-se que em todos os meses os piezômetros
encontravam-se com algum ou alguns parâmetros fora do padrão legislativo; e o metal ferro
se destacou como o parâmetro que atingiu maior teor fora do limite e também por estar
quase sempre neste alto nível, em seguida vem o metal manganês, logo após o chumbo,
consequentemente o cádmio e por fim o zinco. O Piezômetro 6, se destacou por ser o
piezômetro com o maior indicie de contaminação, possuindo picos altíssimos. Resultados, que
vem a comprovar e sustentar o potencial de influência direta da existência deste lixão quando
relacionado com o índice de qualidade de vida do Município de Miranda do Norte.
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Abstract
The inﬂuence of rainfall regime on the operation of water treatment plants (WTPs), including the quality of the raw water
collected by them, requires research into associated chemical coagulant consumption in order to reduce operational costs
and minimize the environmental impact generated by solid waste. In places where temporal seasonality is clearly deﬁned, as
in the Center-West Region of Brazil, such research is more signiﬁcant because operations are more distinct among the
months of the year. Among the water types deﬁned for the study (Type I to IV), a relationship was observed of increased
coagulant consumption as a function of increased turbidity and apparent color of the raw water. Furthermore, months of
drought (September and August), exhibited lower mean values for these parameters, corroborating less intake of aluminum
sulphate coagulant at the WTPs of Meia Ponte and Piancó.
Resumo
A inﬂuência do regime de chuvas na operação das estações de tratamento de água (ETA), bem como na qualidade da água
bruta que por elas são captadas faz com que seja necessário o estudo do consumo de coagulante químico atrelado aos
regimes pluviométricos como forma de diminuição dos custos de operação e diminuição do impacto ambiental gerado pelos
resíduos sólidos. Em localidades onde a sazonalidade temporal se apresenta de forma mais bem deﬁnida, como o caso das
ETAs do Centro-oeste brasileiro, tal estudo se torna mais impactante, sendo que há momentos de operação mais distintos
entre os meses do ano. Notou-se que dentro os tipos de água deﬁnidos (tipo I a V) observou-se uma relação de aumento de
consumo de coagulante em função do aumento dos parâmetros de turbidez e cor aparente da água bruta. Ainda, nos meses
de estiagem, como em setembro e agosto, foram os que apresentaram menores valores médios desses parâmetros,
corroborando com os menores consumos de coagulante de Sulfato de Alumínio nas ETAs Meia Ponte e Piancó.
Keywords
seasonality; types of water; coagulant consumption
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INFLUENCE OF TEMPORAL SEASONALITY ON
WATER QUALITY IN THE OPERATION OF WATER
TREATMENT SYSTEMS
Introdução
O custo de operação de uma estação de tratamento de água (ETA) está atrelado aos custos de
operação, insumos e de implantação, sendo que tais custos são intrínscecos ao tipo de
tecnologia empregada. Para a determinação da tecnologia de tratamento deve-se observar
fatores como nível de especialização de mão de obra, a vazão de abastecimento e
disponibilidade de insumos, conjuntamente com a qualidade da água bruta, determinando
quais componentes devem ser removidos para atendimento das normas vigentes. Para isso, é
indispnesável os ensaios de tratabilidade que demonstrarão, ainda, as possibilidades de
otimização da operação. [1]
Esses ensaios podem ser empregados com diferentes intuitos de análises, como na verificação
da viabilidade, ou não, da aplicação de novos compostos como coagulantes, como feito no
estudo de [2], com a conclusão que a Quitosana não é o melhor coagulante para a remoção de
cianobactérias presentes em águas de abastecimento, quando do tratamento em colunas de
água; no melhoramento de teorias cinéticas sobre a floculação (incluindo a quebra de flocos)
a partir de dosagens de coagulantes e de gradientes de velocidades [3]; na remoção de bromo
de águas subterrâneas com carvão ativado impregnado com prata, demonstrando que
diminuiu-se a formação de trihalometanos bromados e que a coagulação não interferiu nessa
remoção [4], ou ainda, utilizar o jar test em sua função mais usual, que é a de determinar a
escolha e a dosagem ótima de coagulante, como foi feito por [5] na comparação do
tratamento de água com os coagulantes cloreto férrico e cloreto de polialumínio.
Segundo [6], os padrões de potabilidade da água para abastecimento são estabelecidos por
cada país de forma autônoma, porém, baseando-se nas recomendações estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, a portaria 2914/11 dispõe, dentre outros
parâmetros, sobre o nível máximo de turbidez na saída de um filtro rápido de 0,5 uT e
residual livre mínimo de cloro na utilização de 0,2 mg/L e máximo de 2 mg/L.
Sobre a relação entre a qualidade da água e a demanda de cloro na desinfecção, [7]
concluíram que para uma dosagem constante de desinfetante igual a 0,70 mg/L, e um mesmo
tempo de contato, o consumo de cloro foi maior nos meses mais chuvosos devido a variações
na qualidade da água. Nos meses de junho e julho, considerados períodos sem chuva, o cloro
residual livre apontou valores iguais a 0,30 mg/L. Em agosto e setembro foram obtidos 0,25
mg/L e no mês de outubro 0,20 mg/L, em época de chuvas moderadas. Finalmente nos meses
de novembro e dezembro, caracterizados como temporada mais chuvosa, os valores medidos
foram iguais a 0,20 mg/L e 0,15 mg/L respectivamente. Os pesquisadores indicaram, ainda,
que os parâmetros DBO e o N-NH3 analisados e que representam a quantidade de matéria
orgânica carbonácea e nitrogenada presentes na água, sofreram variação ao longo do ano e
foram inversamente proporcional às demandas de cloro durante o processo de desinfecção. Os
valores de DBO variaram entre 0,30 mg/L no mês de junho, aumentando todos os meses até
atingir o valor de 1,10 mg/L em dezembro. O parâmetro N-NH3 apresentou valor mínimo de
0,22 mg/L e máximo de 0,49 mg/L dentro do período considerado.
A existência da variação da qualidade da água, de um mesmo manancial, durante os períodos
chuvosos e de estiagem que ocorrem na região do estado de Goiás possibilita a aplicação de
diferentes tecnologias de tratamento, a partir de variações nas dosagens dos coagulantes
empregados, além da otimização dos insumos das operações, provocando redução nos gastos
operacionais e ambientais. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo estudar a
influência da sazonalidade temporal na operação de uma ETA, quanto à dosagem de
coagulante e seu consumo, atrelado à qualidade da água associada ao regime de chuvas.
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Metodologia
A partir de dados coletados junto aos relatórios operacionais da companhia estadual de
saenamento (SANEAGO), realizou-se um estudo da variação sazonal temporal em dois sistemas
de tratamento de água para abastecimento público, sendo eles o manancial ribeirão Piancó e
o rio Meia Ponte, os quais abastecem, respectivamente, a cidade de Anapólis e Goiânia,
ambas do estado de Goiás, Brasil.
Os dados coletados se referem ao período de Janeiro a Dezembro de 2016 (um ano), e foram
tomados de hora em hora. Obteve-se a turbidez, a cor aparente e a vazão de água bruta
afluente nas ETAs. O coagulante utilizado para o tratamento nas estações é o Sulfato de
Alumínio, sendo que a vazão captada pelo sistema Piancó é em média 790 L/s, enquanto do
sistema Meia Ponte é de 2430 L/s.
A partir dos dados, propôs-se uma divisão de turbidez e de cor aparente por faixas de valores,
além do cálculo da massa de coagulante utilizada no tratamento da ETA, multiplicando-se o
valor da concentração da solução pelo volume tratado.
Os dados foram tatados em planilha eletrônica e construiu-se, a partir deles, gráficos de
comparação entre os parâmetros mencionados bem como a comparação do consumo de
coagulante das ETAs estudadas durante o ano de 2016.

Resultados e discussões
Através das Figuras 1 e 2 pode-se comparar a variação de valores da turbidez aos quais os
sistemas de tratamento estão submetidos, possibilitando observar que na ETA Meia Ponte
apresenta ocorreu uma menor variação dos valores desses parâmetros em comparação ao
observado na ETA Piancó, porém, em ambos observa-se que há um comportamento
semelhante ao longo dos meses, sendo apresentados os menores valores nos meses de agosto
e setembro, caracterizado pelo final do período de estiagem. O mês que apresentou menor
média de valores para a ETA Piancó, foi agosto, enquanto para ETA Meia Ponte foi setembro,
contudo, os meses de agosto e julho também apresentaram os valores muito próximos aos
observados em agosto e setembro. Dessa forma, pode-se afirmar que os meses considerados
com período de estiagem houve menores valores médios de turbidez nas águas para
tratamento, isso se deve à falta de incidência do carreamento, promovido pela água, do solo
da bacia para o manancial de captação.
De forma complementar, as Figuras 3 e 4 apresentam como comparativo a distribuição do
número de ocorrências dos valores dentro das faixas estabelecidas de turbidez, bem como a
frequência acumulada da quantidade de ocorrência. Propôs-se que as faixas de turbidez
fossem subdivididas em 5 (cinco) tipos de água para a análise sobre a qualidade da água
bruta. Conforme demonstrado, enquanto a água bruta tratada pela ETA Piancó houve uma
contínua diminuição da quantidade de ocorrências, conforme o aumento dos valores das
faixas de turbidez, na ETA Meia Ponte não pôde ser observado o mesmo fenômeno, uma vez
que existem intervalos onde as ocorrências aumentaram após diminuírem, criando, inclusive,
duas inflexões no gráfico da frequência acumulada. Além disso, enquanto que na ETA Piancó
para se atingir 90% da frequência acumulada necessitou-se estar no tipo de água III, na ETA
Meia Ponte foi necessário adentrar ao tipo de água V, mostrando que apesar da turbidez ter
menor variação dentro dos meses, ela obtém maior variação anualmente, o que torna a
operação do sistema mais complexo no que tange um maior número de etapas a ser
implantado.
A mesma discussão abordada para a turbidez se faz válida para a cor aparente, que está
presente com a variação dos valores do parâmetro nas Figuras 5 e 6, e com a distribuição de
ocorrências nas Figuras 7 e 8. Corroborando com os resultados da turbidez, os meses que
obtiveram menor média de cor aparente foram em agosto, para o sistema Piancó, e em
Setembro para o sistema Meia Ponte.
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Figura 1 – Variação mensal dos valores da turbidez na água bruta tratada na ETA Piancó, durante o ano de 2016.

Figura 2 – Variação mensal dos valores da turbidez na água bruta tratada na ETA Meia Ponte, durante o ano de 2016.

Figura 3 – Divisão em tipos de água e distribuição da quantidade de ocorrência e frequência acumulada dos valores da
turbidez na água bruta tratada pela ETA Piancó, para o ano de 2016.
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Figura 4 – Divisão em tipos de água e distribuição da quantidade de ocorrência e frequência acumulada dos valores da
turbidez na água bruta tratada pela ETA Meia Ponte, para o ano de 2016.

Figura 5 – Variação mensal dos valores da co aparente na água bruta tratada na ETA Piancó, durante o ano de 2016.

Figura 6 – Variação mensal dos valores da co aparente na água bruta tratada na ETA Meia Ponte, durante o ano de
2016.
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Figura 7 – Divisão em tipos de água e distribuição da quantidade de ocorrência e frequência acumulada dos valores da
cor aparente na água bruta tratada pela ETA Piancó, para o ano de 2016.

Figura 8 – Divisão em tipos de água e distribuição da quantidade de ocorrência e frequência acumulada dos valores da
cor aparente na água bruta tratada pela ETA Meia Ponte, para o ano de 2016.

Quanto à influência de parâmetros físicos na dosagem de sulfato de alumínio, [8]
demonstraram no seu estudo que com um aumento na turbidez de 7 uT para 45 uT, houve um
acréscimo gradual na dosagem do coagulante de 8 mg/L para 17 mg/L, equivalente a um
aumento de 112,5%, sendo também verificado um aumento na dosagem relacionado ao
aumento na cor aparente e na concentração de sólidos suspensos totais. Corroborando com
esses resultados, a análise da dosagem média do coagulante utilizado na ETA Piancó e na ETA
Meia Ponte apresentaram os valores que estão na Tabela 1. Verifica-se que com o aumento da
turbidez e da cor aparente na água bruta foram necessárias maiores quantidades médias de
coagulante para o tratamento; outro fato reside na proximidade dos valores médios de
dosagem entre os tipos de água I e II, mostrando que para ambos os tipos pode-se empregar a
mesma operação no tratamento e, consequentemente, a otimização será válida para ambos.
Tabela 1- Comparação da dosagem média empregada por tipo de água em cada sistema de tratamento

Tipo de água bruta

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Dosagem média Piancó (mg/L)

7,38

7,99

9,14

12,20

13,63

Dosagem média Meia Ponte (mg/L)

14,14

14,02

18,52

21,28

28,87
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A análise da dosagem média de coagulante em cada mês, conforme apresentado na Figura 9,
demonstra que a sazonalidade temporal têm grande influência na quantidade de coagulante
adicionado ao tratamento, já que no período de estiagem de chuvas há um menor consumo de
coagulante, como pode ser percebido no tratamento da água pela ETA Meia Ponte. Observa-se
ainda que independente da localização das ETAs e do tipo manancial utiliado para a captação,
rio Piancó e rio Meia Ponte, o comportamento da dosagem (Figura 9) e consequentemente do
consumo de coagulante (Figura 10), foram semelhantes ao longo do ano estudado, talvez
caracterizado pelo tipo de solo e demais características da bacia hidrográfica onde os
mananciais estão inseridos.

Figura 9 – Dosagem média de coagulante nas ETAs Piancó e ETA Meia Ponte, distribuído mensalmente em 2016.

O consumo de coagulante registrado nas duas ETAs está apresentado na Figura 10, onde é
possível observar um maior consumo na ETA Meia Ponte, isso podendo estar atribuido ao
maior volume de água tratado por essa ETA. No entanto, o consumo de coagulante está
relacioando as caracterísitcas da água bruta e da Tecnologia de Tratamento empregada,
sendo verificada uma demanda de coagulante na ETA Meia Ponte de 89% superior ao consumo
da ETA Piancó (1,38 kg/L.dia na ETA Meia Ponte contra 0,73 kg/L.dia na ETA Piancó). Dessa
forma, pode-se afirmar que há um maior consumo de coagulante pela ETA Meia Ponte, o que
está associado aos maiores valores de turbidez e cor aparente encontrados nesse sistema,
porém, depende principalmente da vazão de água bruta tratada, que é de 208% maior da ETA
Meia Ponte em relação a ETA Piancó.

Figura 10 – Consumo de coagulante nas ETAs Piancó e ETA Meia Ponte, distribuído mensalmente em 2016.
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Conclusão
A sazonalidade temporal influenciou a qualidade da água bruta que chega nas ETAs e suas
operações, uma vez que quando nos períodos chuvosos notou-se uma constante modificação
na dosagem do coagulante devido às variações sofridas pelo manancial tilizado para captação
da água bruta. Os valores de turbidez e cor aparente variaram e encontraram seus mínimos
no período de estiagem, sendo o mês de setembro o de menor consumo de coagulante para os
dois sistemas, demonstrando que quando a estiagem está definida a operação fica facilitada,
reduzindo o consumo de insumos.
Para o estudo de otimização na dosagem de coagulante aplicada nos sistemas, a ETA Piancó
terá, provavelmente, dosagens mais próximas todos os meses do que a ETA Meia Ponte,
devido a maior variação entre a turbidez e a cor aparente na água bruta analisando-se cada
mês. Destaca-se, ainda, que devido à maior demanda de coagulante por volume de água
tratada pela ETA Meia Ponte tal estudo de otimização faria com que qualquer benefício
advindo da otimização fosse mais impactante, em valores absolutos, do que a otimização
empregada no no tratamento da água pela ETA Piancó, isso devido ao porte dos sistemas.

Recomendações
Como a influência da sazonalidade foi comprovada quanto ao consumo de coagulante
recomenda-se estudar quais as dosagens ótimas para cada mês e cada tipo de água visando à
otimização do tratamento, além do estudo da geração de lodo nessas ETAs antes e após a
otimização da dosagem, pois está intríscicamente ligado ao consumo de coagulante e a
turbidez da água bruta. Complementarmente, pode-se ainda, discutir as opções de tipos de
tecnologias empregadas, sendo que para os meses de estiagem seja possível o emprego de
tecnologias como a filtração direta ao invés do ciclo completo, como é utilizado.
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Abstract
Facing the growing demand for water, discussions on environmental sustainability and conservation of this resource have
become increasingly important. Among the possibilities for water conservation, air conditioning systems have potential
applicability because during their operation water is generated via the condensation of air humidity, which is normally
discarded. Thus, the objective of this work was evaluate qualitatively and quantitatively the water released by air
conditioning equipment (condensed water) installed in the Laboratory of Water Analysis (LAnA), in order to verify its
potential for use in the Laboratory itself. For this, the quality of the water produced by three air conditioners was compared
to water quality parameters found in the literature, as well as for water produced by a distiller and an ultra-puriﬁer, both
used in the LAnA. Water quality was evaluated using physicochemical parameters (pH, electrical conductivity, resistivity,
alkalinity, turbidity, apparent color, and hardness) and microbiological parameters (total coliforms, Escherichia coli, and
heterotrophic bacteria). The average water ﬂow produced by the three monitored air conditioners was 3.08 L / hour, which is
higher than the daily consumption by the LAnA, indicating that its use would be quantitatively propitious. The
physicochemical and microbiological analyses found that condensed water can be used in the routine activities of LAnA,
however, for its use as reagent-grade water, a prior treatment would be necessary, mainly due to the presence of
heterotrophic bacteria.
Resumo
Diante da crescente demanda por água, discussões sobre sustentabilidade ambiental e conservação desse recurso tornamse cada vez mais importantes. Dentre as possibilidades de conservação de água, sistemas de ar condicionado possuem
potencial para aproveitamento, pois durante sua operação gera-se água no processo de condensação da umidade do ar, que
normalmente é descartada. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar quali-quantitativamente a água liberada por
equipamentos de ar condicionado (água condensada), instalados no Laboratório de Análises de Águas (LAnA), com o intuito
de veriﬁcar seu potencial para uso no próprio Laboratório. Para isso, sua qualidade foi comparada aos parâmetros
encontrados na literatura, além da água produzida por um destilador e um ultrapuriﬁcador de água, ambos utilizadas no
LAnA. A qualidade da água foi avaliada por meio de parâmetros físico-químicos (pH, condutividade elétrica, resistividade,
alcalinidade, turbidez, cor aparente e dureza) e microbiológicos (coliformes totais, Escherichia coli e bactérias
heterotróﬁcas). A vazão média de água produzida pelos três condicionadores de ar monitorados foi de 3,08 L/hora, o que é
superior ao consumo diário no LAnA, indicando que o seu aproveitamento atenderia de forma quantitativa. Com relação aos
resultados das análises físico-químicas e microbiológicas, constatou-se que a água condensada pode ser utilizada nas
atividades rotineiras do LAnA, no entanto, para o seu emprego com água grau reagente seria necessário um tratamento
prévio, principalmente devida a presença de bactérias heterotróﬁcas.
Keywords
reagent-grade water; air conditioning; water use; laboratory
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Abstract
A proper suspension system inﬂuence the overall satisfaction of a lower limb ¬amputee on the daily basis. The present
study aimed to establish the main parameters needed to evaluate and support the advantages of the new proposed
suspension system by reviewing the literature related with amputee’s satisfaction. Eleven studies were select and detailed
analyzed. Most of the mentioned studies used Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ) as a method to classify the
amputee’s satisfaction in diﬀerent domains. Several studies pointed out pistoning and easy donning and doﬃng as the main
parameters that addresses the amputee’s satisfaction with the currently available suspension systems. Amputees had a
general preference for suspension systems that have an easy donning and doﬃng. However, the current studies do not
explore the impact of the amputee’s characteristics on their satisfaction with the suspension system. The authors believe
that amputee’s characteristics such as age, activity level, duration of prosthetic use, skin quality of the residual limb and
hand functionality can inﬂuence the selection of the suspension system. Further research is still needed to objectively deﬁne
the clinical parameters for the selection of the most adequate suspension system. Therefore the research should be carried
out using a homogenous study group to perceive the advantages, drawbacks and problems using diﬀerent suspension
systems and, consequently, to understand the full potential of the suspension system proposed by the authors.
Keywords
Suspension system; Mechanical design; Guiding system ; Locking system; Locking system
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Review and evaluation of the most adequate
suspension system for lower limb amputees
Introduction
Since the introduction of silicone liner ICEROSS by Össur, new suspension systems have been
developed to provide a better suspension and overcome the problems of the conventional
systems [1-2]. The most recent offers include the locking systems, vacuum systems, lanyard
and magnetic systems [3].
The selection of the components for the prosthesis of an individual with lower limb
amputation is a combination of the complete assessment of the patient with the knowledge
and expertise of the professionals. The suspension method and fitting process significantly
affects the overall satisfaction and comfort with the prosthesis [4].
A poor suspension of the prosthesis can cause deterioration of the socket fitting that
can lead to skin problems, pain, gait instability, shear stress and increase of pressure on
residual limb due to the volume loss of the residual limb. So, selecting an appropriated
suspension is crucial for amputee’s rehabilitation. The suspension system must hold
effectively the prosthesis on residual limb and at the same time decrease the motion of the
residual limb inside the socket [3-5].
Amputees’ satisfaction is a multifactorial issue and has been a topic of debate on
several studies. On these studies measurements have been conducted (in terms of energy
costs, interface pressure, pistoning) and the users’ satisfaction with different suspension
systems has also been evaluated through the use questionnaires [6].
It is frequently used the Prosthetics Evaluation Questionnaire (PEQ) as a mean to
evaluate the function, performance and satisfaction by rating the participants’ opinion
about the satisfaction in different domains (fitting, walking on diverse surfaces,
appearance, donning and doffing and sitting) and the perceive problems such as pistoning,
sweating, skin irritations, residual limb pain, swelling, smell and sounds [6, 7].
Some researches pointed out pistoning as a determinant factor to amputee’s
satisfaction. The increased of pistoning inside the socket is associated with skin problems,
shear stress and residual limb pain. The range of pistoning can be measured with various
techniques including X-ray, spiral computerized tomography and photoelectric sensors [8,
9].
The ease of donning and doffing also claims to be a critical factor among prosthetic
users. The donning and doffing techniques varies with the suspension used and it requires a
proper hand function for a safety and adequate suspension [8]. An impaired hand function
increase the risk of skin problems and mal-function suspension [10].
In Silveira et al. study, in 2017, it was presented a new concept design of a
suspension system as an alternative to the available systems in the market. The authors
proposed a system that overcomes the difficulties that the amputees with lower activity
level have with the current systems and improves the quality life of the amputees [11]. But,
in order to do that, it is necessary a full assessment of the system to ensure that it
corresponds to the expectations of amputees.
Since the amputee’s satisfaction in regard to the suspension remains a complex
issue to be evaluated, this paper aims to review the literature concerning the satisfaction
with prosthetic suspension to assist the evaluation of the new suspension system. The
propose literature review is motivated to investigate the main parameters that influence
the patient satisfaction with the current suspensions, as well as, the examination methods
to better understand the evaluation system that should be used with the proposed
suspension system.
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New suspension system
The proposed suspension system, as shown in Fig. 1, consists in a stainless steel serrated
pin, a guiding mechanism and a fixation mechanism.

Figure 1 – The proposed suspension system

The design of our suspension system was driven by the need to reduce the
difficulties that amputees face on daily basis during donning and doffing process of the
prosthesis. It presents a simple suspension method that increases amputee's satisfaction by
promoting a quick and easy process of donning and doffing. Then, the proposed mechanism
guides the fixing element into the housing, as a way of ensuring that the fixing element is
inserted correctly into the housing without colliding at the ends of the housing.
This mechanism has two main functions: guiding the pin correctly into the housing
and establishing a firm attachment between the residual limb and the prosthesis. To
connect the residual limb to the prosthesis, first, the patient must screw a nut at the end of
the wire into the pin. Then, must move the stump slightly to stretch the wire and allow the
wire retraction. When the pin reaches the housing entrance, the patient must rotate the
push button in order to engage the pin. To remove the pin, the patient simply must press
the push button and disconnect the pin from the guide wire.
The guiding mechanism has a power spring inside the spool that allows pulling and
retracting the nylon wire in order to guide the pin until the housing. The fixation mechanism
is a one-way gear rotation mechanism and consists on a gear with teeth that engage with
the serrated pin and a HFL0822 INA needle clutch bearing in juxtaposition with the gear.
This clutch inhibits the rotation of the gear in the opposite direction, to keep the pin
engaged until the push button is pressed. Other details regarding this new system were
published elsewhere [11].

Methods
The approach used in this study to review the literature regarding the state of art is
presented in the next sections.

Search
The following keywords were used in Medline, Science Direct and Embase databases as a
search strategy to identify the most relevant papers: suspension system, lower limb
amputation, amputee’s satisfaction, pistoning and donning and doffing.
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Selection criteria
The method of selection excludes the studies performed with individuals with less than 1
year of prosthesis experience and a group study less than 3 participants. The non-writing
English papers were also excluded.
It was preferably the prospective, retrospective and case series that give a clear
information and have well-documented protocols. Both transtibial and transfemoral
amputees were included in the review. It was also accepted clinical examination and
questionnaires as research instruments.

Results
A total of eighty seven abstracts from the search results were analyzed. Although just
twelve papers full correspond to the above-mentioned selection criteria, after reviewing
each one of the full texts, one was excluded due to the fact that the study population was
not defined. Eleven papers were identified and were published from 2001 to 2014. The
earliest study was published by Board et al. in 2001 and the latest papers published by
Gholizadeh et al. in 2014.
The age varied in the eleven studies considered, ranging from 42 to 56 years old, as
it shown in table 1. The cause of amputation included trauma, infection, vascular disease
and/or diabetes, congenital limb deficiency and other miscellaneous causes. Also, the time
since amputation range from 8 to 25 years-old. Just one of the mentioned studies had
participants with transfemoral, transtibial, knee disarticulation and symes amputation level;
the others studies had transtibial amputees.
Table 1- Participants information
study
Board et al.
(2001)[12]
Brunelli et al.
(2013)[13]
Coleman et al.
(2004)[14]
Datta et al.
(1996)[15]

Mean
patient age

Amputation etiology

Mean years since
amputation

Level of
amputation

Functional
level

45

Unknown

15.2

Transtibial

Unknown

44.9

Trauma, infection and
vascular disease

8.7

Transtibial

K4 and
K3*

49.4

trauma

24.4

Transtibial

3.23**

48.35

Trauma, infection,
vascular disease and/or
diabetes, congenital limb
deficiency and other
miscellaneous causes

Unknown

Transtibial

Unknown

Eshraghi et al.
(2013)[16]
Gholizadeh et
al. (2013)[17]
Gholizadeh et
al. (2014)[18]

42

Trauma and diabetes

Unknown

Transtibial

47.7

Trauma

23.8

Transtibial

42.2

Trauma and diabetes

9.7

Transtibial

Hatfield and
Morrison
(2001)[19]

Unknown

18.5

Transtibial,
transfemoral, knee
disarticulation and
symes

Unknown

13

Transtibial

Unknown

22.01

Transtibial

K2, K3
and K4*

Unknown

Transtibial

K2, K3
and K4*

Klute et al.
(2011)[20]
Sadeeq et al.
(2012a)[21]

56
44,02

Trauma, infection,
vascular disease and/or
diabetes, congenital limb
deficiency and tumours
Trauma and vascular
diseases
Trauma

Trauma, peripheral
vascular disease and
diabetes
*Activity level based on Medicare Functional Classification Level.
** Activity level based on Durable Medical Equipment Regional Carrier.
Sadeeq et al.
(2012b)[22]

49.3

K2 and
K3*
K2 and
K3*
K2, K3
and K4*

Table 2 presents the studies description, providing the methodology, outcome
measurements and suspension system used.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

784

Table 2-Studies information
Study

Sample
size

Study design

Research instrumented

Suspension system

Location

Vacuum system with expulsion
valve and Vacuum with an
electric pump

USA

Board et al.
(2001)]12]

11

Case study

Pistoning, volume
change, gait
parameters and selfquestionnaire

Brunelli et al.
(2013)[13]

10

Case study

Pistoning, energy cost
and self-questionnaire

Coleman et al.
(2004)[14]

13

Case study

Activity level and selfquestionnaire

Datta et al.
(1996)[15]

54

Retrospective
study

Self-questionnaire

Eshraghi et al.
(2012)[16]

10

Case study

Pistoning and selfquestionnaire

Gholizadeh et
al. (2013)[17]

112

Retrospective
study

Self-questionnaire

Gholizadeh et
al. (2014)[18]

9

Case study

Shear stress and selfquestionnaire

Hatfield and
Morrison
(2001)[19]

56

Retrospective
study

Self-questionnaire

Alpha pin/lock and Alpha
cushion liner system

England

Klute et al.
(2011)[20]

5

Case study

Pistoning, activity
level, volume change
and self-questionnaire

Harmony vacuum pump system
(VASS) and pin/lock system

USA

Sadeeq et al.
(2012a)[21]

243

Retrospective
study

Self-questionnaire

Sadeeq et al.
(2012b)[22]

9

Case study

Interface pressure and
self-questionnaire

Vacuum system with expulsion
valve and Seal-In liner X5
Iceross with expulsion valve
Alpha pin/lock and Pelite liner
with neoprene sleeve
Pelite liner system and
ICEROOS liner with sleeve
system
Pin Icelock-clutch 4 with
dermo liner, Seal-In X5 liner
with expulsion valve and
Magnetic system with Dermo
liner
Vacuum system with expulsion
valve and Seal-In liner system
with expulsion valve
Pin/lock system, magnetic
system (MPSS), Seal-In X5 and
HOLO (hook/loop)

Pelite liner system, pin/lock
system with silicone liner and
Icerros Dermo Seal-In liner
Seal-In X5 liner system with
expulsion valve and pin/lock
Icelock-200 series with dermo
liner

Italy
USA
England

Malaysia

Malaysia
Malaysia

Iran

Malaysia

Hatfield and Morrison (2001) carried out a retrospective study to record the
amputee’s opinion with Alpha pin/lock and Alpha cushion liner system. The results showed
that both systems can improve the amputees comfort with the suspension. Nevertheless,
eight out of forty amputees with Alpha pin/lock could not use it on a regular basis. In this
study the participants gave their own experience with their suspension system.
Nevertheless, they did not have the opportunity to experiment both and select the best one
[19].
Board et al. (2001) related the volume loss of the residual limb with the increase of
pistoning. The vacuum system with an electric pump had slight increase of volume since
more fluid was drawn into the residual limb. Contrary, the vacuum system with an expulsion
valve had a decrease of volume. The participants referred that they had less pistoning with
the vacuum system with an electric pump than with an expulsion valve. They concluded that
a reduce of pistoning and a maintenance of the residual limb volume with an electric pump
provided a more symmetric gait [12].
The Coleman et al. (2004) study evaluated the Alpha pin/lock and Pelite liner with
neoprene sleeve in terms of satisfaction and activity level. The obtained feedback showed
that the participants were more satisfied with the Pelite liner than with the pin/lock, since
it provides a quick and simple donning and doffing and enabling good comfort in long use.
Participants considered the pin/lock system more secure and with a better appearance, but
they spend more consuming time in inserting the pin in the locking system [14].
Klute et al. (2011) found that the vacuum system with an electric pump (VASS) had
less pistoning than pin/lock system and the activity level was also less significant, providing
a better fit. However, the questionnaire results showed a preference for the pin/lock
system over the VASS, assuring that the residual limb was healthier while wearing the
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pin/lock system. This study also confirmed that the pin/lock system for the patients was
less frustrating.
Sadeeq et al. (2012a) investigated the amputee’s satisfaction and perceived
problems with Pelite liner, Seal-In liner and silicone liner with a pin/lock system. Through
the use of questionnaires, a greater feedback from pin/lock was obtained in terms of
donning and doffing and overall satisfaction with the suspension system. The Seal-In liner
had the lower pistoning, the higher score in overall satisfaction and less wound and pain
complaints, but the amputees found out that the donning and doffing procedure of this
system was very difficult. Each participant did not have equal chance for comparing the
systems considered in this study since it was not provided to all the amputees the three
suspension systems [21].
Additional, Sadeeq et al. (2012b) compared the pressure interface and satisfaction
between pin/lock system with dermo liner and Seal-In liner system. The Seal-in presented
less pistoning, lower skin irritations, swelling, smell and pain in the residual limb. However,
three users refused to use Seal-In liner on long term basis since they felt tightness and
excessive pressures on the limb. The overall satisfaction was higher with pin/lock, as well as
the donning and doffing procedure [22].
Datta et al. (1996) study the ICEROSS liner system advantages over the Pelite liner
system. During the study, ten participants rejected the ICEROOS liner due to pain and skin
problems. In overall rating, the ICERROS score was higher than the Pelite liner and as for
comfort and donning and doffing almost the same score was obtained for both systems. The
participant’s opinion about both systems was not uniform [15].
Brunelli et al. (2013) compared the vacuum system with expulsion valve and Seal-In
liner X5 ICEROSS with expulsion valve using pistoning and energy cost measurements, and
self-questionnaire, that targeted various parameters, including appearance, ambulation,
frustration, perceived response, residual limb health, social burden, sounds, utility and
well-being. The participants experienced less pistoning with Seal-In liner than with the
vacuum system with expulsion valve. They also improve the appearance domain with Sealin. No significant difference between both systems was observed in terms of energy costs
[13].
Eshraghi et al. (2012) conducted a study to compare the effects of the new
magnetic suspension system with pin/lock and Seal-In system. The results from the
questionnaire exhibited a higher satisfaction rate in terms of donning and doffing, walking
and overall satisfaction. The Seal-In had the lowest pistoning [16].
Gholizadeh et al. (2013) conducted a retrospective study to evaluate the
satisfaction and the perceived problems with vacuum system with expulsion valve and SealIn liner system. They concluded that the overall satisfaction was higher with the Seal-In,
providing a better fitting, as well as, donning and doffing. The normal vacuum system
presented problems in terms of sweating, wounds, pain, sound, pistoning, smell and
swelling. In turn the Seal-In had lower durability [17].
Gholizadeh et al. (2014) introduced a new suspension system HOLO, a hook and loop
system, and compared it with the pin/lock, Seal-In and magnetic system. They reported
that the participants were more satisfied with the new system in comparison with the other
three systems, particularly for donning and doffing. The Seal-in system had the lower
pistoning but at the same time had the worst score in terms of overall satisfaction and
donning and doffing. Although, the pin/lock presented more perceived problems, four of the
nine participants select the pin/lock as their first choice and had the highest score in terms
of overall satisfaction [18].

Discussion
Despite the importance of the suspension system, the main factors that influence amputee’s
satisfaction with the suspension has not been widely studied. The studies by Coleman et al.
(2004), Klute et al. (2011) and Sadeeq et al. (2012b) highlighted the preference for the
pin/lock system due to the easy donning and doffing. Nevertheless the study by Eshraghi et
al. (2012) suggested some difficulties of donning and doffing with pin/lock system, because
some patients experienced some trouble aligning the pin during donning.
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From several studies is possible to observe that an easy donning and doffing has an
important effect on the amputee’s satisfaction using the suspension system. Some evidence
shown that the donning and doffing can overpass the other domains such as pistoning,
fitting, walking on diverse surfaces, appearance, sitting, sweating, skin irritations, residual
limb pain, swelling, smell and sounds.
Studies did not correlate the individual information of the participants with the
evaluation parameters; most of the obtained data was not related objectively with the
amputee’s characteristics. However, the amputee’s characteristics can influence the
outcome of the studies, because most data was obtained by using a self-questionnaire to ask
the amputee’s opinion. The study group considered on these studies, composed by
individuals between 42 and 56 years-old, was heterogeneous and had different causes of
amputation like diabetes, trauma, vascular diseases, congenital limb deficiency and tumours
and had different function levels.
In the Gholizadeh et al. (2014) study, even though the authors did not discuss the
influence of the activity level of the amputee in the preference of the suspension system, it
was possible to observe that the only amputee that preferred the Seal-In system was the
amputee with higher activity level. Therefore, the activity level can influence the
amputee’s satisfaction with the suspension system, since the amputees with high activity
level need a suspension system that guarantees an effective attachment of the prosthesis
for the intensive movements on a daily basis. On the contrary, the amputees with lower
activity level have, normally, more difficulty in donning and doffing the prosthesis, since
they do not have a proper hand function, specially the elderly amputees.
The Baars et al. (2005) study shown that hand function is related with skin
problems, revealed that an impaired hand function increased the risk for skin problems with
the prosthesis. Subsequently, an improper hand function can influence the satisfaction of
amputees with the suspension system [10].
The research on the influence of subject characteristics on the overall satisfaction is
in general of poor quality. In most of the case studies, the number of participants perhaps
was not enough to make a detailed discussion about the influence of amputee’s
characteristics. The low numbers did not permit to have homogenous groups to perceive the
effect of participant’s characteristics, like activity level, amputation cause, age and skin
quality of the residual limb, in the amputee’s satisfaction. Nevertheless, the retrospective
studies presented by Datta et al. (1996), Hatfield and Morrison (2001), Sadeeq et al. (2012b)
and Gholizadeh et al. (2013) had a bigger number of participants, a number enough to
evaluate various homogenous groups. However, the retrospective study by Sadeeq et al.
(2012b) evaluated the feedback of the amputees with their currently suspension system: the
participants gave their opinion for one of the systems, since they did not have the
opportunity to use the systems considered in this study and referred previously. In addition,
the feedback obtained in the studies by Hatfield and Morrison (2011), Datta et al. (1996)
and Gholizadeh et al. (2013) were also based on the participant’s experience with their
currently suspension system and with their previous system. Therefore, to obtain even more
accurate results on the amputee’s satisfaction, a great number of experiments are needed
to be carried out while testing different suspension systems.
The authors also believe that the amputee’s characteristics such as age, activity
level, duration of prosthetic use, skin quality of the residual limb and hand functionality can
influence the results in terms of the amputee’s satisfaction. However, there is still little
evidence on literature to support the positive and negative effects on the satisfaction
characteristics of the amputees. We therefore suggest a careful selection of the patients
and a detailed discussion about the amputee’s characteristics to study the different
suspension systems currently available on the market regarding to clinical guidelines for
suspension system prescription.
In order to correctly measure the benefits of the new proposed suspension system,
as it was presented in [11], the above mentioned characteristics must be considered on its
evaluation.
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Conclusions
The objective of this study was to determine and evaluate the main parameters that
address the amputee’s satisfaction with the currently available suspension systems.
In general terms, the studies in this area do not explore the influence of the
amputee’s characteristics on their satisfaction with the suspension system. Subsequently, a
further research is still needed to proper evaluate the most suitable suspension system for
each amputee and to prepare a guideline for the selection of the most adequate suspension
system.
Several studies pointed out that pistoning, difficulty in donning and doffing,
sweeting, pain and skin problems are the main problems addressed to the current
suspension systems available in the market. The alternative system proposed by the authors
could solve some of these problems and increase the amputee’s satisfaction, especially on
elderly amputees. In order to understand the full potential of new proposed system it is
important to extent the evaluation of the satisfaction between different groups of amputees
to determine the real benefits and advantages of the new system.
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Abstract
The Portuguese built park presents an advanced state of degradation, mainly in older buildings located in historical centres,
and there are increasing needs for intervention to solve this situation. In the whole of this built park it is possible to identify
constructive times that accompanied the implementation of diﬀerent trends and technological evolutions, which requires
diﬀerentiated strategies for the intervention. The 1960s deserve some prominence in Portugal because it is composed of a
signiﬁcant set of buildings with reticulated structure in reinforced concrete and without concerns from the point of view of
thermal performance, which are now inhabited mainly by elderly people, often residing alone. We present a case study of
inspection, diagnosis and intervention proposal in a multi-family building from the 60's in the Portuguese city of Covilhã. The
work consisted of two main stages: the technical inspection of the building and the deﬁnition of proposals for intervention
based on the analysis of weaknesses identiﬁed. The ﬁeld inspection phase was performed through the creation and
application of a simple visual inspection record, a resident survey, a set of thermographic images, continuous measurement
of temperature and relative humidity inside the dwellings and geometric survey of constructive elements for the thermal
analysis of fractions. In the course of the inspection work it was possible to draw up fundamental considerations to propose
intervention solutions. The improvement proposals were studied foreseeing the implementation of solution, always with the
concern of creating better conditions of accessibility, use and comfort.
Resumo
O parque ediﬁcado português apresenta um estado avançado de degradação, principalmente em edifícios mais antigos
localizados nos centros históricos, existindo necessidades crescentes de intervenção para resolver esta situação. No
conjunto deste parque ediﬁcado é possível identiﬁcar épocas construtivas que acompanharam a implementação de
diferentes tendências e evoluções tecnológicas, o que exige estratégias diferenciadas para a intervenção. A década de 60
merece algum destaque em Portugal pois é composta por um conjunto signiﬁcativo de edifícios com estrutura reticulada em
betão armado e sem preocupações do ponto de vista do comportamento térmico, que são hoje habitadas principalmente por
pessoas de idade avançada, muitas vezes residindo sozinhas. Apresenta-se um caso de estudo de inspeção, diagnóstico e
proposta de intervenção num edifício multifamiliar da década de 60 na cidade da Covilhã. O trabalho consistiu em duas
etapas principais: a inspeção técnica do edifício e a deﬁnição de propostas de intervenção baseadas na análise das
fragilidades detetadas. A fase relativa ao trabalho de campo de inspeção foi realizada através da criação e aplicação de uma
ﬁcha de inspeção visual simples, um inquérito aos residentes, um conjunto de termogramas, medição em contínuo de
temperatura e humidade relativa no interior das habitações e levantamento geométrico e dos elementos construtivos para a
análise térmica das frações. No desenrolar do trabalho de inspeção foi possível retirar considerações fundamentais para
propor soluções de intervenção. As propostas de melhoria foram estudadas prevendo a implementação de solução, sempre
com a preocupação de criar melhores condições de acessibilidade, utilização e conforto.
Keywords
Inspection; refurbishment; multifamily building; intervention measures
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Estratégias de inspeção, diagnóstico e
intervenção na reabilitação de edifícios
multifamiliares da década de 60 em Portugal
1. Introdução
O número total de edifícios que constitui o parque edificado português é significativo e
bastante superior ao número de famílias e, muitas vezes apresenta-se bastante degradado.
Segundo os Censos 2011 existem cerca de 965.782 edifícios com necessidade de reparação,
dos quais 156.093 (46,8%) pertencem à década de 60. Cada vez mais há a necessidade de
intervenção em edifícios existentes, de forma a manter as suas características, solucionar as
patologias existentes, deficiências físicas e ambientais, assim como melhorar o seu
funcionamento e torná-los mais cómodos aos seus residentes, representando uma boa
alternativa de investimentos relativamente à construção nova.
A década de 60 representa o início da construção em grande escala em betão armado em
Portugal. Este material mudou significativamente a forma de construir e soluções
arquitetónicas que antes se julgavam impossíveis passaram a ser realizadas graças à sua
utilização. Todavia, os edifícios não estão isentos de sofrer degradação ao longo da sua vida
útil, estimada habitualmente na ordem dos 50 anos. Por outro lado, existe um número
significativo de edifícios com estrutura reticulada em betão armado e sem preocupações do
ponto de vista do comportamento térmico. Por essa razão é fundamental a manutenção
constante e realizar intervenções de reabilitação, pois o parque edificado atual carece deste
tipo de intervenção para aumentar a sua vida útil e garantir boas condições de utilização e
conforto.
Para a elaboração de uma intervenção é necessário tomar consciência da sua necessidade.
Posteriormente, o processo técnico de projeto deve passar por três etapas ao longo do
processo de reabilitação. Em primeiro lugar, é fundamental inspecionar o edifício através da
aplicação de uma metodologia visual simples, de forma a encontrar todas as anomalias e
possíveis deficiências na construção. De seguida, analisar a informação recolhida, podendo
complementar a informação com outros ensaios ou medições mais aprofundadas para a
garantir a veracidade das fragilidades. Tendo por base tudo isto, fazer o diagnóstico. Por
último, propor soluções ou alternativas de reparação.

2. Metodologias de inspeção de edifícios multifamiliares
2.1 Ficha de inspeção
A ficha
1.
2.
3.
4.

de inspeção proposta para aplicação em edifícios multifamiliares [1] é composta por:
Informação geral e identificação do edifício;
Avaliação exterior;
Avalização de zonas comuns e circulações;
Avaliação interior, que se subdivide em:
4.1. Avaliação interior;
4.2. Avaliação Interior – Circulações e hall;
4.3. Avaliação Interior – Cozinha;
4.4. Avaliação Interior – Instalações Sanitárias;
4.5. Avaliação Interior – Salas e Quartos;
4.6. Avaliação Interior – Outros locais.

1. Informação geral e identificação do edifício - Esta primeira folha tem como objetivo
recolher informação sobre a inspeção, técnico, dados relativos ao edifício e outros
dados que podem ser completados com observações e levantamento fotográfico.
2. Avaliação Exterior - Na avaliação exterior o objetivo é avaliar o estado de
conservação da envolvente exterior e das infraestruturas gerais do edifício em estudo
e a extensão das intervenções necessárias. É importante frisar que muitas anomalias
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presentes no interior das habitações resultam de anomalias no exterior. Tomemos
como exemplo mais comum as infiltrações pela cobertura ou paredes.
3. Avaliação Zonas Comuns e Circulações - A folha “zonas comuns e circulações”
corresponde ao interior comum em edifícios multifamiliares. Do mesmo ponto de vista
da avaliação exterior, avalia-se o estado de conservação e extensão de intervenção,
faz-se o levantamento dos materiais existentes e o cumprimento das exigências
relativas a infraestruturas gerais.
4. Avaliação Interior - A primeira ficha diz respeito à identificação da habitação e estado
de conservação dos elementos comuns a todos os compartimentos. À semelhança das
folhas anteriores, para cada compartimento realiza-se o levantamento dos materiais
existentes, infraestruturas gerais e acessibilidades avaliando o estado de conservação
(EC) e a extensão de intervenção (EI).

2.2 Inquérito aos residentes
O inquérito criado tem como principal objetivo a recolha de informação acerca do perfil e
sensibilidade dos ocupantes/utilizadores no que diz respeito ao conhecimento dos problemas
que podem surgir na sua habitação e o tipo de utilização dos mesmos. Além disso, importa
recolher informação de intervenções realizadas anteriormente, bem como intervenções que
pretendam realizar num futuro próximo. Apresenta-se na figura 1 o exemplo das perguntas a
efetuar para recolher informação relativa a anomalias no interior da habitação.

Figura 1 – inquérito aos residentes
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O inquérito aos residentes é constituído por grupos de questões de 1 a 15, pretendendo-se
nomeadamente obter informação relativa às condições de ocupação e ao grau de satisfação:
1. Identificação;
2. Residentes;
3. Ocupação;
4. Grau de satisfação;
5. Atividades gerais;
6. Infraestruturas gerais;
7. Informação sobre anomalias;
8. Condições de utilização Cozinha;
9. condições de utilização Instalação Sanitária;
10. Condições de utilização Quartos;
11. Condições de utilização Sala;
12. Outros equipamentos;
13. Relação com vizinhos;
14. Intervenção de reparação;
15. Comentários e sugestões;

2.3 Aplicação a edifício existente
Os documentos de apoio anteriormente descritos foram aplicados a um caso de estudo. Tratase de um edifício multifamiliar da década de 60, localizado na cidade da Covilhã (Figura 2),
denominado por habitações de renda económica promovidos pela Caixa Sindical de
Previdência. Para a análise da informação recolhida dividiu-se o edifício em dois blocos.

Figura 2 – Fachada principal do edifício em estudo

Com a ajuda da ficha de inspeção fez-se o levantamento no exterior, nas zonas comuns e
circulações e em 12 apartamentos dos elementos construtivos da envolvente, principais
infraestruturas gerais, acessibilidades e avaliou-se o estado de conservação. Através do
inquérito aos residentes recolheram-se os dados de ocupação e utilização nos mesmos 12
apartamentos. A síntese da informação recolhida através das metodologias descritas
anteriormente encontra-se disponível na dissertação de mestrado denominada por “Inspeção
e Reabilitação de um edifício multifamiliar da década de 60 em Covilhã”[1] .
Pode concluir-se que o edifício em estudo apresenta fraca manutenção ao longo dos anos.
Tendo em conta toda a análise realizada, verifica-se que o desconforto térmico é o problema
mais grave e que urge resolver.
Numa primeira abordagem, constatou-se que as infraestruturas não cumprem a
regulamentação técnica. Averiguou-se também que todos os residentes efetuaram novas
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canalizações da rede de abastecimento de água e alteraram o quadro elétrico recentemente.
Os contadores individuais (água e eletricidade) existem, no entanto, estão localizados no
interior da habitação o que inviabiliza a intervenção das entidades concessionárias em caso
de sinistro. Quanto às instalações comuns, em ambos os blocos o coletor predial para águas
residuais domésticas foi alterado. É de realçar as instalações do gás que foram realizadas
recentemente e em conformidade com regulamentação técnica.
As instalações de telecomunicação não cumprem em absoluto a regulamentação técnica
exigida. Desta forma, há necessidade de fazer uma reinstalação nova, em conformidade com
a legislação, para melhor funcionamento e conforto dos usuários.
Visto que se tratam de apartamentos antigos, as acessibilidades não se encontram em
conformidade com a regulamentação técnica, nomeadamente a inexistência de rampa de
acesso ao edifício, as dimensões das escadas e corrimão. Numa primeira fase, é necessário
criar rampas e melhorar o corrimão das escadas.
As anomalias mais evidentes, referentes ao aspeto, estão associadas à humidade e à falta de
manutenção.
No geral, o estado de conservação dos apartamentos é satisfatório, visto que os moradores
que são na quase totalidade proprietários têm o cuidado de fazer manutenção e reabilitar
alguns compartimentos, nomeadamente cozinhas e instalações sanitárias. Não obstante são os
compartimentos com pior classificação, à semelhança das circulações e hall, devido ao
incumprimento das infraestruturas gerais. A fração em pior estado de conservação é
propriedade da Câmara Municipal que segundo os residentes apenas resolve problemas de
graves funcionamento de infraestruturas gerais.
De acordo com a análise da ficha de inspeção, verifica-se a existência de condensações,
principalmente nos compartimentos cozinha e instalação sanitária. A falta de ventilação é
comum a todos os apartamentos, por essa razão é necessário melhorar a qualidade do ar
interior, para que se possa melhorar as condições de isolamento térmico sem criar mais
condensações.
Após a realização das entrevistas, tomou-se consciência que a maioria dos moradores têm
uma idade superior a 61 anos. A maioria reside no edifício desde a sua inauguração ou ocupou
a habitação nos cinco anos seguintes. Nesta conversa, apurou-se que se apresentam
insatisfeitos com o desconforto térmico das habitações. Porém, estão também acomodados e
não abertos a muitas mudanças, pelo incómodo causado pelas obras, o que pode ser explicado
por motivos financeiros. Os ocupantes encontram-se insatisfeitos com a entrada secundária,
devido à sua degradação. No bloco 1, as zonas comuns e circulações apresentam algumas
anomalias ao nível do revestimento que incomoda os residentes. O uso de equipamentos de
aquecimento é evitado, devido ao elevado preço da fatura de eletricidade. A instalação do
elevador, para a maioria, seria uma grande ajuda na mobilidade no interior do edifício,
devido à sua idade e dificuldade de locomoção.
Tendo em conta toda a metodologia de inspeção utilizada ao longo deste capítulo, foram
identificadas as necessidades de intervenção com o objetivo de estabelecer prioridades.

3. Medições e análise térmica das frações
Não parece suficiente delinear uma intervenção de reabilitação baseada numa mera inspeção
visual e nos inquéritos aos residentes, embora estes elementos possam dar indicações
importantes. Por essa razão, efetuaram-se um conjunto de medições, obteve-se um conjunto
de termogramas e fez-se análise térmica com base no atual REH [1]

3.1 Termografia
De forma a complementar o trabalho desenvolvido no capítulo anterior, realizou-se análise
termográfica semanal durante dois períodos diferentes do dia na estação de aquecimento. No
final do mês de novembro início de dezembro, efetuou-se durante a manhã. No mês de
fevereiro, realizou-se durante a noite.
Surgiram várias condicionantes para a sua realização. Por essa razão tem que se considerar os
possíveis erros associados aos dados climáticos (distância, humidade e velocidade do vento).
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Nos termogramas recolhidos (Figura 3) observaram-se as baixas temperaturas na envolvente
exterior. Comprovaram-se as principais fragilidades, como as pontes térmicas planas (vigas,
pilares e caixas de estore), as pontes térmicas lineares nos vãos envidraçados e na laje de
cobertura, o peitoril e padieira. Quanto às anomalias detetadas apenas se verificou fantasmas
na fachada principal.

Figura 3 – Exemplos de termogramas - Fachada principal

É importante salientar que o café apresenta temperaturas superiores à restante fachada o
que significa que o aquecimento ambiente estaria em funcionamento. A fachada posterior
apresenta-se mais quente quando medida à noite, devido à utilização da cozinha. Do mesmo
modo, as instalações sanitárias encontram-se mais quentes quando medidas no período da
manhã. Alguns compartimentos encontram-se mais quentes que outros, essencialmente
durante a noite, pois os ocupantes apenas aquecem os mais utilizados. Isto deve-se ao facto
de existirem menos moradores do que é suposto/admitido para cada tipologia de
apartamento. Através da termografia foi possível verificar os apartamentos que não se
encontram ocupados, de forma a confirmar a taxa de ocupação.

3.2 Medições em contínuo de temperatura e humidade relativa
De uma forma complementar, foram realizadas medições contínuas de temperatura e
humidade relativa nas estações de inverno e verão, principalmente. Os dados relativos de
maio a julho de 2015 e de janeiro a março 2016 foram fornecidos no âmbito do Projeto 6.60.6
– Campanha experimental [2], os valores de julho a setembro de 2016 foram colocados no
bloco de forma a complementar a informação.
Nas medições contínuas de temperatura e humidade relativa ao longo de diferentes períodos
de tempo, concluiu-se que em nenhum dos apartamentos a temperatura está entre os valores
estipulados de 18ºC para o inverno e 24ºC para o verão. Foram registadas temperaturas
superiores a 30ºC no verão e inferiores a 10ºC no inverno no seu interior. A percentagem de
humidade relativa deve estar entre os 35% e os 85%. Contudo, na estação de verão,
verificaram-se valores abaixo dos 35% e no inverno acima de 85%. Conclui-se que as condições
no interior das habitações não correspondem às exigidas e causa desconforto para os
ocupantes confirmando na prática os dados obtidos no cálculo térmico e os dados recolhidos
nos inquéritos. No desvão de cobertura foram colocados 2 equipamentos e verificou-se efeito
de estufa devido às grandes amplitudes térmicas. A temperatura máxima registada
corresponde a 45,9 ºC em julho e 12,4 ºC de mínima em setembro.

3.3 Análise térmica das frações
Do ponto de vista técnico efetuaram-se certificados energéticos de todos os apartamentos e
obtiveram-se as classes energéticas respetivas apresentadas na Figura 4.
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Figura 4 – Classes energéticas das frações (Exemplo Fração A – Classe Energética D)

No caso dos apartamentos do rés-do-chão, constatou-se que a classe energética é
semelhante, à exceção do apartamento G, como se irá explicar mais adiante.
O valor das necessidades nominais anuais globais de energia primária (Ntc) encontra-se muito
acima do valor de referência, daí o valor da razão entre estes ser muito elevado. No entanto,
o valor das necessidades de energia útil para arrefecimento não ultrapassa, por vezes, o valor
de referência.
Importa referir que a fração B, apesar de ser geometricamente idêntica à fração G, encontrase em contacto com ENU (caixa de escadas) e EU (apartamento de tipologia T1). Pelo
contrário, toda a fração G está em contacto com dois ENU (caixa de escadas e arrecadação de
café) que não possuem qualquer tipo de isolamento. Quanto às habitações de tipologia T3,
verificam-se valores semelhantes, embora a fração H tenha valores ligeiramente superiores.
As frações intermédias apresentam valores inferiores e semelhantes. É evidente que os
apartamentos de tipologia T3 apresentam valores menores, visto que apenas dispõem de duas
fachadas em contacto com o exterior, ao contrário das habitações de maior área que possuem
três. Durante a análise, constatou-se que as frações que apresentam marquise têm vantagem
em relação a varandas, pois as condições atmosféricas no exterior são mais gravosas que no
ENU.
A maioria dos valores das necessidades de energia útil para arrefecimento estão abaixo do
valor de referência, à exceção da fração I, onde os ganhos internos brutos são superiores aos
ganhos de referência na estação de aquecimento.
Os valores de Nic, Nvc e Ntc das frações D, I, K e O apresentam-se superiores, pois a sua
envolvente é definida pelos dois tipos de parede (PRE1 e PRE2) e por sua vez, PRE2 tem um
coeficiente de transmissão térmica superior (2,15 W/(m2.h)).
Como espectável, os apartamentos em contacto com o desvão de cobertura (Tabela 1)
apresentam os piores resultados.
Tabela 1 – Valores de Mic, NVc, Ntc, Ntc/Nt e classes energéticas das frações localizadas no último piso

Trata-se de um desvão fortemente ventilado e sem isolamento térmico. As necessidades
nominais anuais globais de energia primária são muito superiores às de referência em todos os
apartamentos. No caso das Nvc, os valores nas frações E e F estão próximos, embora não
ultrapassam o valor de referência. Nas frações L e P, os valores são superiores aos de
referência. Em L, verifica-se que a cozinha foi ampliada, por isso o tipo de parede presente
na envolvente exterior é o de menor espessura (PRE2). Comparando com a habitação E que
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detém a mesma tipologia e que possui varanda, a razão entre as necessidades globais é mais
elevada. Em P, em comparação com F visto que possuem a mesma tipologia, constatou-se que
a existência de varanda expõe a fração ao exterior e além disso, F tem janelas duplas.
Importa referir que E tem menor área que F, mas averiguou-se que necessita de mais energia,
visto que neste caso a componente envidraçada é constituída essencialmente por vidro
simples, caixilharia e proteção exterior de madeira e possibilita maiores perdas.

4. Propostas de intervenção
No presente capítulo, pretende-se propor soluções de intervenção para os principais
problemas existentes no edifício, tendo como prioridade proporcionar melhor conforto
térmico aos seus ocupantes. Fazendo uma ponderação dos problemas detetados durante a
inspeção e das opiniões dos residentes, estabeleceram-se prioridades e o respetivo
faseamento das propostas de intervenção.
Numa primeira fase, é prioritário isolar a envolvente exterior do edifício (paredes, laje de
cobertura e pavimento), alterar os vãos envidraçados e respetivas proteções solares (Figura
5). Para melhorar a ventilação pretende-se colocar extratores mecânicos que funcionem
pontualmente no hotte sobre o fogão e nas instalações sanitárias. E, implementar a primeira
fase de melhoria das acessibilidades, à qual corresponde a colocação de duas rampas uma na
entrada e outra no átrio principal do edifício.

Figura 5 - Pormenor construtivo parede com sistema ETICS, peitoril e vão envidraçado

A segunda fase corresponde ao melhoramento dos sistemas técnicos existentes (AQS), através
da instalação de uma caldeira mural alimentada a gás natural em cada apartamento com uma
potência de 28 kW/h. Novas instalações de abastecimento de águas e remodelar as zonas
comuns e circulações onde se propõe:
• Novos revestimentos (paredes, tetos e pavimentos);
• Novo corrimão;
• Pintar caixilharia de vãos envidraçados;
• Novas portas de acesso ao edifício (inclui caixas de correio).
Na terceira fase, pretende-se melhorar a temperatura ambiente e reduzir a energia
consumida pelos utilizadores, através da colocação dos equipamentos de aquecimento e
coletores solares. A caldeira anteriormente instalada possui uma potência de 22 kW/h para
aquecimento central e serve de auxilio aos coletores solares com a função de regularizar a
temperatura de saída pretendida. As infraestruturas a alterar correspondem às instalações
elétricas e de telecomunicação, tendo em conta a potência necessária para instalação de
elevador no quadro de serviços comuns.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

798

A segunda fase de melhoria das acessibilidades corresponde à instalação de uma plataforma
elevatória exterior (elevador) e uma cadeira de escada que se inclui na quarta e última fase
de intervenção.

5. Custos
Para a realização deste orçamento, contactaram-se várias entidades com diferentes
competências. Após a recolha de todos os preços necessários, procedeu-se ao cálculo no
programa informático denominado “Estima” [3]. A base de dados foi atualizada em
conformidade com as propostas de intervenção e os preços fornecidos. No caso de trabalhos
que já pertenciam à base de dados, apenas se atualizou o preço através do coeficiente de
desvalorização da moeda de 1,16 [4].
Na Tabela 2, apresentam-se os custos de cada trabalho, o total de cada fase, por último o
somatório do custo de todas as fases e os respetivos encargos gerais.
O preço final da intervenção corresponde a 493.103,09€. Trata-se de um preço dispendioso
tendo em conta as opiniões dos moradores quanto à disponibilidade financeira para possíveis
intervenções. O rés-do-chão irá beneficiar das soluções de intervenção, porém na realização
da permilagem dos preços apenas se dividiu pelas habitações (Tabela 5.10). Assim, cada
apartamento T3 irá pagar 5,25%, ao qual corresponde 25.875,83€. Os de tipologia T4 iriam
pagar 7,25%, que corresponde a 35.761,73€.

FASE
4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Tabela 2 - Descrição de trabalhos e respetivos custos
Descrição de trabalhos
Encargos gerais
Aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior com fixação mecânica ao suporte
Aplicação de isolamento térmico sobre laje horizontal de cobertura
Aplicação de teto falso com isolamento térmico
Substituição de vãos envidraçados, caixilharia em PVC branco, com vidro duplo incolor
(4+16+4 mm)
Substituição de persiana em alumínio térmico branco
Colocação de cortina/estore interior opaco branco
Substituição de peitoril em granito com pingadeira
Sistema de ventilação
1ª fase de acessibilidades
Encargos gerais e 1ª fase
Melhoramento de sistemas técnicos – AQS
Alteração da rede de abastecimento de águas
Remodelação de zonas comuns e circulações
TOTAL
Instalação de aquecimento central
Instalação de coletores solares
Alteração das instalações elétricas
Alteração das instalações de telecomunicação – ITED
TOTAL
Plataforma elevatória vertical
Cadeira de escada interior
TOTAL
VALOR FINAL 493.103,09

Custos (€)
73.851,00
49.230,40
4.234,00
1.213,92
48.775,44
1.867,32
109,89
3.489,00
7.490,00
6.011,01
196.271,98
32.581,00
6.400,00
30.363,51
69.344,51
20.732,00
32.546,00
42.780,00
16.400,00
112.450,00
72.800,00
42.234,00
115.034,00

6. Conclusões
De uma forma geral conclui-se:
• Dada a época de construção, vários fatores como económicos, o desconhecimento e o
custo de vida ditaram a opção por soluções menos eficientes. Tendo por base os
Censos 2011, existem cerca de 965.782 edifícios com necessidade de intervenção.
• O edifício de estudo apresenta-se desatualizado devido à época de construção e à
falta de manutenção ao longo dos anos;
• A opinião dos residentes coincide com a perspetiva técnica e com o faseamento
proposto para as intervenções;
• O faseamento foi pensado tendo em conta o custo/benefício;
• As propostas de intervenção tornam o edifício mais confortável, saudável e seguro;
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•

Há necessidade de sensibilizar os moradores para a manutenção periódica dos
edifícios e para a criação de inspeções obrigatórias e fundos de reabilitação de forma
a promover a eficiência energética, a salubridade e a melhoria das acessibilidades nos
edifícios antigos.
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Abstract
To assure an integrated rehabilitation process, it is ﬁrst necessary to possess a detailed knowledge of the existing buildings
that are being intervened. Besides this, it is crucial to assure not only the technical performance of the buildings, but also
the preservation of its heritage value, keeping in mind sustainable principles that are fundamental to the success of the
intervention process. Furthermore, it is a priority to consider that diﬀerent buildings require diﬀerent intervention needs,
taking into account their characteristics and pathologies. This paper presents a series of examples of what can be integrated
rehabilitation solutions, regarding three diﬀerent sets of buildings, and according to three diﬀerent perspectives: technical
performance, heritage conservation and sustainability. The main goal is to question whether this methodology diﬀers in each
group of buildings, according to their diﬀerent constructive typologies, and to appraise what can be the various balances
between the criteria deﬁned.
Resumo
Um processo de reabilitação integrado deve partir sempre de um conhecimento detalhado do ediﬁcado que é objeto da
intervenção. Apenas desta forma se poderá proceder à escolha de soluções adequadas, cujo sucesso ultrapassa a mera
correção de patologias, congregando ainda preocupações de sustentabilidade e assegurando a preservação do valor
patrimonial inerente aos edifícios. Neste contexto, importa ainda atentar na vasta multiplicidade de soluções construtivas e
tipologias de edifícios que constituem atualmente o parque ediﬁcado das cidades, em que coexistem universos construídos
de diferentes épocas, com diferentes características, patologias e, consequentemente, necessidades de reabilitação. Neste
artigo pretende-se testar e apresentar exemplos de aplicação relativamente ao que deve ser o equilíbrio entre fatores de
desempenho, património e sustentabilidade na escolha de soluções de reabilitação, aplicadas a 3 conjuntos de edifícios.
Procura-se ainda perceber a utilidade da aplicação desta metodologia em edifícios diferentes, e se os resultados obtidos são
independentes da tipologia, época de construção, caracterização e estado de conservação dos edifícios.
Keywords
Rehabilitation; Sustainability; Heritage Preservation; Technical performance
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Desempenho, património e sustentabilidade: um
novo paradigma na reabilitação?
Introdução
A perspetiva do que é um processo de reabilitação sustentável e integrado tem vindo a
alterar-se substancialmente ao longo do tempo. Paralelamente, a necessidade de conhecer
profundamente o edificado, tanto ao nível das tipologias construtivas como do seu estado de
conservação, é, indiscutivelmente, a base para a definição de políticas integradas de
reabilitação, que devem primar pela conciliação de princípios que por vezes se consideram,
erradamente, incompatíveis: princípios de bom desempenho técnico, de salvaguarda
ambiental e de preservação patrimonial, que sejam cumpridores das disposições
regulamentares locais e nacionais que pautam a intervenção nas cidades [1].
Embora seja fundamental esta definição de estratégias de intervenção com base nas
características concretas dos edifícios, importa atentar no que são princípios-base na
reabilitação, independentes do objeto de estudo, e que contribuem igualmente para o
sucesso deste processo. Dentro do que é a variedade atual de edifícios constituintes dos
centros urbanos, díspares ao nível das tipologias construtivas, patologias e,
consequentemente, das necessidades de reabilitação, importa identificar se existe um
equilíbrio transversal a qualquer processo de reabilitação entre valores de desempenho,
ambiente e património.

Enquadramento e metodologia
Tendo em conta o contexto apresentado, este artigo tem como objetivo principal testar e
apresentar exemplos de aplicação relativamente ao que são diferentes situações de equilíbrio
na escolha de soluções de reabilitação, em que são ponderados fatores de desempenho,
património e sustentabilidade. Procura-se ainda perceber como varia a aplicação desta
metodologia em edifícios diferentes, e se os resultados obtidos são independentes da
tipologia, época de construção, caracterização e estado de conservação dos edifícios.
Estas questões a que se pretende responder surgem na sequência de três trabalhos:


O projeto “Viseu Património” [2], atualmente em curso no Câmara Municipal de
Viseu, que visa fomentar a valorização cultural, humana e patrimonial do Centro
Histórico da cidade através do conhecimento profundo dos seus edifícios e da
promoção da sua salvaguarda. Neste projeto incluiu-se uma ação de inspeção interior
de um conjunto de 27 edifícios do Centro Histórico de Viseu, anteriores ao séc. XX,
que foram analisados de forma detalhada sob a perspetiva da sua caracterização
arquitetónica e construtiva;



Uma tese de Mestrado Integrado em Engenharia Civil [1], em que se procedeu à
caracterização construtiva e análise do estado de conservação de três quarteirões do
Centro Histórico de Viseu, totalizando uma amostra de 24 edifícios construídos no
início do séc. XX. Inicialmente foi feito um enquadramento legal dos instrumentos
legais em vigor, propondo-se e aplicando-se depois um modelo exploratório de
avaliação integrada de soluções de reabilitação [3], comparando o seu desempenho
tendo em conta preocupações regulamentares locais, critérios de sustentabilidade e
ainda parâmetros de preservação patrimonial;



Uma tese de Mestrado em Reabilitação de Edifícios [4], em que se procede à
caracterização construtiva e registo de anomalias de 100 condomínios residenciais do
início do séc. XXI, localizados na sua maioria no Distrito de Aveiro, discutindo-se
ainda os custos associados às intervenções de reabilitação e manutenção necessárias.
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Assim sendo, constituíram-se como objetos de estudo para o efeito deste artigo três grupos
de edifícios distintos, relativos a cada um dos três trabalhos previamente mencionados: um
Grupo I, de 27 edifícios cuja época de construção é anterior ao séc. XX, localizados no Centro
Histórico de Viseu; um Grupo II, de 24 edifícios construídos no início do séc. XX, também
localizados no Centro Histórico de Viseu; um Grupo III, de 100 edifícios construídos no início
do séc. XXI, construídos nos distrito de Aveiro.
De forma a cumprir os objetivos supramencionados, a metodologia seguida neste trabalho
consistiu em: (i) caracterização prévia e geral dos três grupos de edifícios que constituem o
objeto de estudo, tendo por base a sua inspeção pelo exterior; (ii) seleção de um elemento
construtivo comum a todos os conjuntos; (iii) identificação das suas patologias mais comuns e
das soluções de reabilitação que lhe são geralmente aplicáveis; (iv) análise, de forma
sistemática, de quais as intervenções mais benéficas de reabilitação a aplicar em cada um dos
casos, segundo um conjunto de parâmetros distribuídos por três perspetivas.
Importa descrever sumariamente estes três pontos de vista:


Perspetiva do desempenho: consiste numa apreciação holística do que é a capacidade
de resposta de uma solução com durabilidade e eficácia, associada a um custo
razoável;



Perspetiva da preservação patrimonial: assume-se como um conjunto de valores
basilares à conservação do legado patrimonial [5], aplicável tanto aos edifícios
classificados como não-classificados, dos quais se destaca as valências de
autenticidade e integridade;



Perspetiva da sustentabilidade: considera-se que uma abordagem à construção
sustentável exige que sejam conciliados princípios que minimizem o impacte
ambiental das soluções a considerar, ao nível de parâmetros como a produção de
resíduos e emissões.

Para além da satisfação destes pontos de vista, importa referir ainda que, embora não
estejam inseridos em nenhuma perspetiva específica, as intervenções mais benéficas
encontram-se ainda associadas a um custo reduzido, a uma grande facilidade de execução e
ao cumprimento das disposições regulamentares em vigor.

Caracterização geral do objeto de estudo
Grupo I: Edifícios anteriores ao séc. XX
O grupo de 27 edifícios inspecionados pela equipa do projeto ‘Viseu Património’ são na sua
grande maioria anteriores a 1900. O piso do rés-do-chão encontra-se na maioria dos casos
devoluto, e os andares superiores encontram-se igualmente nesta situação ou com habitação
pontual. Observou-se ainda que a implantação é maioritariamente em banda e o número de
pisos é igual ou superior a quatro, contribuindo para a sensação de unidade enquanto
conjunto construído.
A geometria das coberturas é inclinada, registando-se o revestimento de telha cerâmica do
tipo Lusa como o mais comum. O sistema de drenagem mais frequente é composto por
materiais metálicos lisos, localizados no exterior. Não se observa de forma frequente a
existência de singularidades nas coberturas visíveis pelo exterior.
Ao nível das fachadas, foi possível verificar que a camada de acabamento mais comum
consiste na tinta mineral, coerente com a idade dos edifícios e indicadora da inexistência de
eventuais intervenções de caráter mais recente. A camada de base do revestimento, que se
verificou ser na maioria dos casos reboco de cal aérea, é consistente com esta situação.
Foram observados alguns equipamentos na fachada, maioritariamente cabos com expressão
significativa e candeeiros de iluminação pública. Existe ainda uma grande variedade de
elementos de caráter ornamental, sobretudo frisos, pilastras e cunhais de pedra à vista,
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indicadores do valor construtivo e arquitetónico deste conjunto de edifícios. A alteração
estrutural do piso do rés-do-chão não é claramente significativa, o que é coerente com o seu
estado atual de desocupação e indicador de uma situação de abandono generalizado.
Relativamente às janelas, observou-se que a madeira é o material predominante na
constituição tanto dos caixilhos como dos peitoris. O facto de a maioria das molduras ser de
pedra, observando-se ainda um número de casos significativo destes elementos em madeira, é
indicador da existência de paredes de pedra exteriores nos andares inferiores, eventualmente
coexistentes com paredes de tabique nos andares superiores.
É possível observar na Figura 1 alguns exemplos de características construtivas destes
edifícios.

Exemplo de edifício com
pedra à vista (1); exemplo de
edifício com reboco de cal
(2).

Exemplos de edifício com
cunhais em pedra (1);
exemplo de edifício com
caixilhos em madeira (2).
Figura 1 – Exemplos ilustrativos de características construtivas dos edifícios do Grupo I.

Grupo II: Edifícios do início do séc. XX
A grande maioria dos 24 edifícios analisados neste âmbito foram construídos no início do séc.
XX, apresentando como utilização maioritária do Rés-do-Chão o pequeno comércio, o que
reflete uma dinâmica económica preponderante na zona de estudo. Pressupõe-se que os
andares superiores se destinem predominantemente à habitação, e a implantação em banda e
a altura semelhante dos edifícios, na sua maioria com 4 pisos, contribui para uma harmonia
urbana que os caracteriza enquanto conjunto.
Relativamente às coberturas, foi possível observar que são sempre inclinadas e revestidas na
sua maioria a telha cerâmica, mais concretamente a telha Marselha. Verificou-se
frequentemente a existência de elementos distintos na cobertura, como trapeiras e
claraboias, e observou-se ainda que os sistemas de drenagem mais comuns (tubo de queda e
caleira) são constituídos por materiais metálicos e localizados no exterior.
Nas fachadas, a camada de acabamento mais comum é a tinta acrílica texturada,
normalmente sobre uma base de argamassa de cal com um barramento de cimento. Há uma
grande incidência de equipamentos na fachada, tanto ao nível de instalações de caráter
publicitário, como também de equipamentos técnicos destinados a usos específicos do
edifício ou da via pública. Observa-se ainda uma grande variedade de elementos decorativos,
como aplicações em pedra ou frisos, que contribuem para o interesse e valor arquitetónico
dos edifícios em estudo, verificando-se ainda um grande número de varandas,
maioritariamente de pedra. Foi possível verificar ainda que a alteração estrutural do Rés-doChão é uma prática frequente, eliminando-se ou alterando os vãos originais.
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A caixilharia das janelas é predominantemente constituída por madeira, observando-se ainda
um número de casos consideráveis de soluções em alumínio, utilizadas frequentemente como
substitutas dos caixilhos tradicionais. Observou-se que os peitoris mais comuns são de granito,
material característico da região de Viseu, tendo-se verificado também uma predominância
deste material nas molduras das janelas, indicador de que a maioria das paredes exteriores é
de pedra.
É possível observar na Figura 2 alguns exemplos de características construtivas destes
edifícios.

Exemplo de fachadas de
edifícios do Grupo II (1);
exemplo de varanda em
pedra (2).

Exemplos de edifício com
ornamento decorativo (friso)
(1); exemplo de edifício com
caixilhos de madeira (2).
Figura 2 – Exemplos ilustrativos de características construtivas dos edifícios do Grupo II.

Grupo III: Edifícios posteriores ao séc. XXI
Relativamente ao grupo de 100 edifícios analisados que pertencem ao período de construção
pós-séc. XXI, foi possível verificar que a maioria foi construída há menos de 20 anos. Por se
tratarem de condomínios habitacionais assume-se que a ocupação de todos os pisos, incluindo
o rés-do-chão, consiste em habitação. A implantação é maioritariamente em banda,
observando-se ainda que a maioria destes edifícios apresenta 4 ou 3 pisos.
As coberturas são quase sempre inclinadas, observando-se a predominância das telhas
cerâmicas como o revestimento mais comum. Registou-se ainda que aproximadamente
metade da amostra observada apresenta platibandas como singularidade nas coberturas,
sendo por isso legítimo concluir que pelo menos nestes casos as caleiras serão interiores.
Quanto às fachadas, a camada de acabamento mais frequentemente observada consiste em
elementos cerâmicos, sendo também significativos os casos cujo revestimento é o reboco
pintado, constituído por argamassa de cimento Portland ou uma mistura deste material com
cal aérea (reboco bastardo). A tinta mais comum é a plástica. Tendo em conta a atualidade
dos edifícios, a tipologia das paredes exteriores não é muito variável, registando-se como
mais comum o sistema de parede dupla de alvenaria de tijolo furado ou bloco de betão com
caixa-de-ar e isolamento térmico. Não existem elementos decorativos nem equipamentos
significativos nas fachadas. Face à idade dos edifícios, não se aplica ainda a análise do
parâmetro relativo à alteração estrutural do rés-do-chão.
Relativamente às janelas, observou-se ainda que a grande maioria dos caixilhos são de
alumínio, face à utilização de materiais mais vernaculares como é o caso da madeira. Não
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foram registados os materiais dos peitoris, não existindo também molduras de vãos cujo
material mais comum se possa estudar.
É possível observar na Figura 3 alguns exemplos de características construtivas destes
edifícios.

Exemplos de edifícios
implantados em banda (1);
exemplo de fachada de
edifício com revestimento
cerâmico e reboco pintado
(2).

Exemplos de edifício com
revestimento cerâmico (1);
exemplo de edifícios com
cobertura inclinada em telha
cerâmica (2).
Figura 3 – Exemplos ilustrativos de características construtivas dos edifícios do Grupo III.

Estado de Conservação do elemento construtivo selecionado para o estudo
Para aplicação da metodologia acima descrita e tendo como objetivo (como acima indicado) a
exemplificação e teste da avaliação holística das soluções de reabilitação segundo três
perspetivas (desempenho, sustentabilidade e património), selecionaram-se neste trabalho
exploratório as paredes exteriores como elementos construtivos preponderantes na
identidade dos edifícios e estruturantes na caracterização de fachadas. Como o reboco
pintado é o revestimento mais comum das paredes exteriores nos três grupos de edifícios
analisado, este será objeto de destaque neste trabalho.
Tendo em conta a informação recolhida destes edifícios foi escolhido um conjunto de
patologias para cada grupo que se consideram relativamente comuns tendo em conta a sua
tipologia. Assim, para cada grupo, consideram-se como patologias mais relevantes as
seguintes:


Grupo I (paredes de pedra, argamassa de cal, tinta mineral): desagregação,
deterioração e queda parcial do reboco com entrada de água localizada, conduzindo à
degradação progressiva deste elemento. Acresce ainda um défice de resistência
térmica, embora não ocorram condensações face à uniformidade da parede.



Grupo II (paredes de pedra, argamassa de cal com barramento de cimento, tinta
plástica): empolamentos, fissuração, destacamento da camada superficial e ainda um
défice de isolamento térmico, ainda que na maior parte das vezes não se verifiquem
condensações dada a inexistência de pontes térmicas.



Grupo III (paredes duplas de alvenaria, reboco de cimento Portland ou reboco
bastardo, tinta plástica): fissuração de pequena dimensão por retração hidráulica ou
por pequenas variações de humidade e temperatura, a que acrescem, no geral, o
fenómeno da termoforese ou, nalguns casos, condensações interiores. Estas ocorrem
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devido facto destas paredes serem duplas, nem sempre drenadas ou isoladas, e com
rebocos que normalmente apresentam elevadas doses de cimento.

Análise comparativa do desempenho integrado de soluções correntes de
reabilitação
Face ao contexto descrito, apresenta-se assim na Tabela 1 um exemplo de aplicação da
metodologia acima indicada (tendo em conta, como referido, as perspetivas de desempenho,
sustentabilidade e património) para os três grupos de edifícios, no elemento construtivo
selecionado (rebocos pintados em paredes exteriores). A cada caso aplicaram-se cinco
soluções técnicas de reabilitação (nomeadas de ‘A’ a ‘E’, e que, independentemente da sua
maior ou menor adequação a estes edifícios, são muitas vezes utilizadas e fazem parte do
leque de opções atuais que o mercado oferece nestas situações) e avaliou-se de forma
empírica, tendo em consideração a experiência dos autores, a sua capacidade de resposta
(perspetiva de desempenho) à solução das patologias acima indicadas (distintas consoante os
grupos de edifícios) e aos outros dois grupos de preocupações (património e sustentabilidade).
Tabela 1 – Análise das soluções de reabilitação segundo três perspetivas: sustentabilidade, património e desempenho

Grupo I

Grupo II

Argamassa de cal e tinta
mineral

Grupo III

Argamassa de cal, barramento Argamassa de cimento Portland
ou bastarda, tinta plástica
de cimento, tinta plástica

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

SUST

Energia incorporada

NA

3

1

1

1

2

3

1

1

1

NA

3

1

1

1

SUST

Resíduos

NA

3

3

1

2

2

3

3

1

2

NA

3

3

1

2

SUST

Novas matériasprimas

NA

3

1

1

1

3

2

1

1

1

NA

2

1

1

1

SUST

Emissões

NA

3

1

2

1

3

3

1

2

1

NA

3

1

2

1

PATR

Condicionantes
arquitetónicas/
construtivas

NA

3

3

1

1

2

3

3

1

1

NA

3

3

1

1

PATR

Autenticidade

NA

3

1

1

1

3

2

1

1

1

NA

3

3

1

2

PATR

Integração
urbanística

NA

3

3

1

1

3

3

3

1

1

NA

3

3

2

2

DESEMP

Desempenho

NA

2

2

3

3

2

2

2

3

3

NA

2

2

3

3

ABCDE-

Reposição da solução original
Manutenção da solução atual
Colocação de isolamento pelo interior
Aplicação de argamassas térmicas
Aplicação de ETICS

123-

Mau desempenho
Médio desempenho
Bom desempenho

NA- Não aplicável

Como é possível observar na Tabela 1, os números 1, 2 e 3 foram atribuídos, respetivamente,
consoante o mau, médio ou bom comportamento das soluções face aos vários parâmetros.
Importa referir que os casos onde se lê ‘Não aplicável’ estão associados ao facto de a solução
atual coincidir com a original, pelo que ‘A’ coincide com ‘B’. Ainda que mereça (e exija)
fundamentação, quer a escolha dos parâmetros que definem cada um dos grupos de
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preocupações (desempenho, sustentabilidade e património) quer a atribuição dos níveis 1, 2 e
3 em cada caso, o que se revela mais importante neste momento é precisamente trazer à
discussão a metodologia apresentada, dentro de um quadro de referência de uma análise
expedita das soluções de projeto.
No entanto apresenta-se na Tabela 2, de modo sucinto, o significado genérico dos parâmetros
considerados acima [1]. É importante referir que o parâmetro ‘Desempenho’ é o único que
pertence ao ponto de vista com este mesmo nome, pelo que a sua descrição se encontra
descrita anteriormente no subcapítulo ‘Enquadramento e metodologia’.
Tabela 2 – Descrição dos parâmetros de sustentabilidade e património considerados na análise de soluções de
reabilitação.

Energia incorporada
Resíduos
Novas matérias-primas
Emissões

Energia necessária desde a extração da matéria-prima do material até
à reutilização dos seus produtos finais.
Volume de resíduos não recicláveis resultantes de operações de
reabilitação ou manutenção.
Utilização de matérias-primas novas e não-recicláveis em operações de
reabilitação ou manutenção.
Emissões de gases prejudiciais no processo de fabrico ou aplicação de
materiais.

Condicionantes arquitetónicas Restrições construtivas ou arquitetónicas decorrentes da aplicação da
e construtivas
solução.
Autenticidade
Integração urbanística

Solução genuína com valor autêntico acrescentado ao edifício.
Enquadramento urbano e arquitetónico da solução e da fachada na
envolvente.

Exemplos comentados
Embora a quantificação numérica das soluções não seja o objetivo deste trabalho,
desenvolveram-se pequenos esquemas de modo a poder visualizar mais facilmente as
tendências do comportamento de cada solução segundo os principais pontos de vista
considerados neste trabalho- perspetiva de desempenho, sustentabilidade e património.
Pode observar-se na Figura 4 os resultados obtidos, em que a solução ótima corresponde a um
triangulo completamente preenchido, em que se atinge pontuações máximas em todas as
perspetivas, ou, no mínimo, equilibradas entre os três pontos de vista. Apresentam-se apenas
6 exemplos, dois para cada um dos grupos de edifícios analisados, relativamente à aplicação
das soluções ‘B- Manutenção da solução atual’ e ‘E- Aplicação de ETICS’.

Grupo I: A- Manutenção da solução atual

Grupo I: E- Aplicação de ETICS
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Grupo II: A- Manutenção da solução atual

Grupo II: E- Aplicação de ETICS

Grupo III: A- Manutenção da solução atual

Grupo III: E- Aplicação de ETICS

Figura 4 – Exemplos comentados de visualização do comportamento de soluções de reabilitação segundo três pontos
de vista.

Nota final
Neste trabalho apresentou-se, ainda que com carácter exploratório e tanto quanto possível
dinamizador de um debate alargado, um modelo de análise simplificada de soluções de
reabilitação segundo três perspetivas que se consideram indissociáveis numa abordagem
integrada da reabilitação do edificado: desempenho técnico, ambiente e património.
Tendo em conta todo este contexto, procurou-se apresentar neste trabalho diferentes
soluções correntes de reabilitação e testá-las, de forma holística, por aplicação do modelo já
referido, questionando o seu maior ou menor equilíbrio entre critérios de desempenho
técnico, sustentabilidade e património. Este exercício foi realizado para três grupos de
edifícios com tipologias construtivas distintas. O trinómio de critérios considerado pretende
demonstrar que uma intervenção de reabilitação deve dar uma resposta integrada que resolve
um conjunto de questões funcionais, do património arquitetónico e urbano [6], assimilando
preocupações sustentáveis que ultrapassam largamente a durabilidade e eficácia das
intervenções.
O trabalho desenvolvido permitiu verificar que as mesmas soluções técnicas de reabilitação
podem ter avaliações globais muito distintas em diferentes tipos de edifícios, quer pelas suas
características e valores próprios, quer pela diferença entre as suas anomalias mais
frequentes.
Tendo por base a Figura 4, em que se observam esquemas que permitem visualizar o
comportamento de duas das cinco soluções consideradas nos três grupos de edifícios
estudados, é possível observar que as operações de manutenção são de forma geral
extremamente satisfatórias, sobretudo sob os pontos de vista da sustentabilidade e do
património. Verifica-se ainda que nos Grupos I e III a perspetiva do património é respeitada na
totalidade, uma vez que a solução atual é a original e, desta forma, mantém-se totalmente
preservada através de ações de manutenção.
Relativamente à aplicação de ETICS, pode concluir-se que embora o seu desempenho técnico
seja ideal face às patologias que foram registadas nos três grupos, esta solução não verifica
de forma satisfatória as perspetivas de sustentabilidade e preservação patrimonial. Nos casos
dos Grupos I e II, o incumprimento dos parâmetros patrimoniais é mais gravoso, tendo em
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conta o facto de os grupos serem constituídos por edifícios mais antigos do que no Grupo III,
cuja contemporaneidade reflete o impacte menos negativo da utilização de soluções como o
ETICS.
Finalmente, é possível concluir que, embora os resultados obtidos segundo esta metodologia
variem consoante a tipologia construtiva dos edifícios, o exercício da estruturação do que
deve ser uma análise integrada das soluções de reabilitação que concilie preocupações de
desempenho técnico, sustentabilidade e preservação patrimonial é de facto do maior
interesse no contexto das ações de reabilitação presentes e futuras para qualquer tipo de
edificado.
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Abstract
Nowadays we live in a technological, emerged and innovative world, where every day new discoveries and simpliﬁed forms
of solving our comfort needs are presented. This evolution has counterparts, since energy dependence has been growing in
a progressive way, leading to an elevated consumption of non-renewable energies, which is causing resource scarcity and
climate changes. The building sector, mostly the existents before the ﬁrst thermal regulation (RCCTE, 1990), is one of the
major energy consumers mainly because of the lack of thermal insulation of its surroundings. In this article, and being based
on the current regulation, the REH, we present proposals of improvements of thermal insulation for the main typologies of
building envelops of the portuguese buildings, consisting at the application of black agglomerate of cork a material of
excellence that is abundant in Portugal and strongly promotes sustainability. This information is available in a catalog, with
the possibility of using a mobile app named “Pocket Engineer”, which was designed to guide the user at the process of
decision making regarding the cork thickness needed. This information considers the area where the dwelling is built in
order to guarantee a comfortable inside temperature and reduce the cost associated to the use of non-renewable energies.
Resumo
Atualmente presenciamos um mundo tecnológico e inovador, em que a cada dia nos são apresentadas novas descobertas e
formas simpliﬁcadas de resolver as nossas necessidades de conforto. Esta evolução tem contrapartidas, uma vez que a
dependência energética tem aumentado de forma progressiva e contribuido, deste modo, para um elevado consumo de
energias não renováveis que provocam a escassez de recursos e potenciam as alterações climáticas. O setor dos edifícios,
principalmente os existentes antes da criação do primeiro regulamento térmico, o RCCTE (1990), apresenta-se como um dos
principais consumidores de energia, maioritariamente devido à falta de isolamento térmico ao nível da sua envolvente.
Neste artigo, tendo como base o regulamento atualmente em vigor, o REH, são apresentadas propostas de melhoria do
isolamento térmico para as principais tipologias da envolvente dos edifícios portugueses que consistem na aplicação de
aglomerado negro de cortiça, um material de excelência que é abundante em Portugal e que potencia a sustentabilidade.
Esta informação encontra-se reunida num catálogo, com possibilidade de integração numa aplicação móvel denominada
“Pocket Engineer”, orientando o utilizador no processo de decisão da espessura necessária de cortiça. Esta informação
consisdera aa zona onde a habitação se encontra construída de forma a garantir a temperatura interior de conforto e reduzir
o custo associado à utilização de energias não renováveis.
Keywords
Sustainability; Energy; Rehabilitation; Thermal insulation; Thermal insulation
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Soluções técnicas para a reabilitação térmica de
edifícios incorporando cortiça
1. Introdução
Presentemente assistimos a uma constante alteração das caraterísticas naturais da Terra, em
muito potenciada pela ação desgovernada do Homem com vista à obtenção de recursos não
naturais. Devido ao crescente e facilitado acesso a informação e formação, a sociedade detém
atualmente uma maior consciência do impacto das suas ações sobre o meio ambiente. Urge,
portanto, a modificação de comportamentos e atitudes, apelando a práticas em maior harmonia
e equilíbrio com o meio ambiente para resguardar a qualidade de vida de gerações presentes e
futuras. Importa, por isso, o investimento em técnicas que sejam capazes de ir ao encontro das
exigências atuais da humanidade e que, simultaneamente, promovam a sustentabilidade e
evolução.
Todos os tipos de energias são indispensáveis para o crescimento económico e social da
população, conduzindo inevitavelmente a elevadas necessidades energéticas. Portugal
apresenta um parque edificado envelhecido no qual a envolvente dos edifícios construídos
anteriormente a 1990, data da criação do Regulamento das Características do Comportamento
Térmico dos Edifícios (RCCTE), não apresentava qualquer solução de isolamento térmico. Desta
forma, os edifícios com mais de 30 anos apresentam elevados consumos de energia para garantir
o conforto exigido pela população, uma vez que para o efeito recorrem à utilização de
equipamentos de climatização. Com isto, a reabilitação térmica destes edifícios é de total
interesse, constituindo uma prioridade de intervenção com vista à promoção de melhores
condições de habitabilidade e de sustentabilidade.
Objetivando esta redução de custos estabeleceu-se como principal foco de atenção do presente
estudo o isolamento térmico de fachadas, pavimentos e coberturas, uma vez que é através
destes que ocorre maior dissipação de energia. Tendo como base o Regulamento Energético de
Edifícios de Habitação (REH), atualmente em vigor, promove-se o isolamento térmico através
da aplicação de aglomerado negro de cortiça devido às suas propriedades: material 100%
natural; reciclável; contribui para a redução das emissões de CO2; suporta temperaturas entre
-180ºC e + 120ºC; resistente a roedores; permeável ao vapor de água; grande disponibilidade
em território nacional (Portugal é lider destacado na sua produção e exportação mundial).
O presente artigo apresenta a proposta de um catálogo de soluções técnicas para a reabilitação
térmica de edifícios com recurso à cortiça, complementado com um prótotipo de uma aplicação
móvel, denominada “Pocket Engineer”. Ambos o catálogo e a aplicação móvel, sendo esta
última de acesso global e de fácil obtenção, possibilitam a determinação da espessura ótima
de cortiça com vista à garantia do nível de qualidade térmica pretendido pelo utilizador
consoante a zona climática em que se encontra a habitação. Permite,então, o aumento dos
padrões de conforto para as três diferentes zonas climáticas de inverno (I1,I2,I3) estabelecidas
pelo REH consoante as necessidade nominais de energia. Numa interligação entre
sustentabilidade, reabilitação térmica e evolução tecnológica, pretende-se consciencializar as
entidades responsáveis para a prática de metodologias que vão ao encontro das exigências
populacionais aliando a cortiça como material natural e sustentável. Como objetivo último,
aponta-se a necessidade de adaptação à mudança e acompanhamento tecnológico pelo setor
de Engenharia Civil, permitindo a redução do uso de energias não renováveis nos edifícios e,
consequentemente, das alterações climáticas.

2. Edifícios e sustentabilidade
O aumento do consumo energético exponencial reportado na atualidade encontra-se
diretamente relacionado com o crescimento da população mundial. De acordo com “World
Population Prospects: The 2015 Revision”, publicado pelas Nações Unidas, em 2015 a população
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mundial totalizava 7,4 mil milhões de pessoas, demonstrando um crescimento de 1,8% entre os
anos 2010 e 2015. De acordo com as estimativas, em 2030 a população mundial deve chegar
aos 8,5 mil milhões e continuará a aumentar nos anos sequentes [1].
Este aumento populacional é diretamente proporcional ao aumento do consumo de energia.
Segundo dados disponibilizados pelo Eurostat, os setores que mais consomem energia final são
os dos transportes, da indústria e dos edifícios residenciais. Efetuando a média dos consumos
registados entre 1990 e 2014, conclui-se que o setor dos transportes representa 30% dos
consumos de energia final equivalente de petróleo, o setor da indústria representa 28% e o
setor dos edifícios residenciais 26%, enquanto os de serviços (não residenciais) representam 12%
dos consumos, contribuindo para que os edifícios na UE consumam, na totalidade, cerca de 40%
de energia e 36% das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) [2].
Estando o consumo de energia fortemente correlacionado com o aumento das alterações
climáticas, pressupondo-se que a temperatura global irá subir 1,4ºC - 5,8ºC durante o séc. XXI,
urge adotar medidas sustentáveis que respondam às necessidades populacionais sem colocar
em risco as necessidades das gerações futuras, intervindo nos principais consumidores de
energia. Para isso, é de extrema relevância a adoção de medidas e práticas regulamentares
que garantam o conforto das pessoas sem a exigência de elevados gastos energéticos, através
do uso de energias renováveis e técnicas sustentáveis [3].
2.1. Idade do parque edificado
Observando os dados constatados na Tabela 2.1, relativamente ao número de edifícios de
acordo com a época de construção, constata-se que a maior parte do parque habitacional
português (+ de 50%) foi construído antes da criação do RCCTE, que marcou o surgimento da
preocupação das perdas térmicas ao nível da envolvente opaca dos edifícios.
Tabela 2.1 - Número de edifícios existentes, por época de construção, de acordo com os Censos 2011 [4]

Desta forma, são estes os edifícios que mais requerem atenção ao nível da sua reabilitação,
uma vez que são os principais contribuintes para os elevados consumos energéticos no setor
habitacional. Sabendo a constituição dos elementos da envolvente destes edifícios,
maioritariamente constituídos por alvenaria de pedra, tabique, bloco normal e tijolo normal, e
tendo como base as boas práticas do REH é possível definir as perdas térmicas provocadas por:





Isolamento térmico insuficiente nos elementos opacos;
Presença de humidade;
Existência de pontes térmicas na envolvente dos edifícios;
Baixo desempenho térmico de vãos envidraçados e portas, etc;

O REH faz a divisão do território nacional de forma a prever as necessidades de
aquecimento/arrefecimento e respetivo dimensionamento dos sistemas de climatização. O
regulamento divide o país em 3 zonas de inverno (I1,I2,I3) e 3 zonas de verão (V1,V2,V3), como
se pode ver na Figura 2.1, de forma a identificar o tipo de clima para aplicação de requisitos
de qualidade térmica, onde (I1-V1) representa um clima mais ameno e (I3-V3) representa um
clima mais agreste [5].
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Figura 2.1 - Zonas climáticas de Inverno e Verão segundo o REH [5]

Sabendo o zonamento climático do município em estudo, o REH apresenta valores máximos e
de referência para os coeficientes de transmissão térmica (U) dos elementos opacos (paredes,
pavimentos e coberturas). Utilizando estes coeficientes como referência, é possível garantir o
cumprimento das exigências mínimas e determinar opções de reabilitação mais favoráveis
através de uma comparação com os coeficientes de transmissão térmica da envolvente dos
edifícios existentes, criando para tal níveis de qualidade térmica.
2.2. Níveis de qualidade
O trabalho desenvolvido na tese “ Reabilitação de Edifícios – Metodologia de Diagnóstico e
Intervenção” [6] apoia este conceito através da definição de níveis de qualidade através de
uma escala “negativa” (desde N-1 até N-5) e uma escala “positiva” (desde N1 até N5). A escala
“negativa” é obtida pela multiplicação do Umáx por uma percentagem, enquanto a escala
“positiva” é caraterizada por todos os valores que sejam inferiores ao valor do coeficiente de
transmissão térmica (Umáx) regulamentar. O procedimento de cálculo para obtenção dos níveis
de qualidade sofreram alterações uma vez que a atualização dos regulamentos apresenta
valores de U cada vez mais exigentes. Considerou-se que o valor máximo de N0 corresponde
aos valores de Umáx para os diferentes elementos, garantindo assim o mínimo regulamentar.
Como forma de melhoria da qualidade térmica considerou-se que o valor máximo de N4
corresponde aos valores de Uref e os níveis N1, N2, N3 e N5 obtiveram-se através da seguinte
relação [7]:
(𝑈𝑚á𝑥 − 𝑈𝑟𝑒𝑓)
4
𝑁1 = 𝑈𝑚á𝑥 − 𝐾

(2.1)

𝐾=

(2.2)

𝑁2 = 𝑁1 − 𝐾

(2.3)

𝑁3 = 𝑁2 − 𝐾

(2.4)

𝑁4 = 𝑈𝑟𝑒𝑓

(2.5)

𝑁5 = 𝑈𝑟𝑒𝑓 𝑥 0,9

(2.6)

Com o intuito de melhor compreender estes níveis foi atribuída uma classificação, para a escala
positiva, conforme ilustra a Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Classificação dos níveis de qualidade [7]

Níveis
N5
N4
N3
N2
N1
N0

Requisito e Critérios de avaliação
Solução com um nível de qualidade
Solução com um nível de qualidade
Solução com um nível de qualidade
Solução com um nível de qualidade
Solução com um nível de qualidade
Solução com um nível de qualidade

Excelente
Muito Bom
Bom
Médio bom
Médio
mínimo regulamentar
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Na equação (2.1) o valor obtido através da subtração de (Umáx – Uref) é dividido por 4, que
corresponde ao número de intervalos de N0 a N4. O valor máximo de N5 é obtido através da
multiplicação de Uref por uma percentagem (2.6), com objetivo de reduzir o valor de U abaixo
do nível de referência. A escala negativa tem como objetivo consciencializar o quanto o valor
de U das tipologias existentes está afastado dos valores mínimos regulamentares. Efetuados os
cálculos para os diferentes elementos obtivertam-se os seguintes valores de U e seus níveis de
qualidade correspondentes [7].
Pavimentos e c oberturas

Paredes exteriores

N4

N3

Níveis de qualidade

N2

N1

N0

N-1

N-2

N-3

N-4
N-5

I2

I3

0,36

0,32

0,27

0,36

0,32

0,27

0,40

0,35

0,30

0,40

0,35

0,30

0,74

0,66

0,59

0,74

0,66

0,59

1,08

0,98

0,88

1,08

0,98

0,88

1,41

1,29

1,16

1,41

1,29

1,16

1,75

1,60

1,45

1,75

1,60

1,45

1,93

1,76

1,60

1,93

1,76

1,60

2,10

1,92

1,74

2,10

1,92

1,74

2,28

2,08

1,89

2,28

2,08

1,89

2,45

2,24

2,03

2,45

2,24

2,03

N5
N4

N3

N2

Níveis de qualidade

N5

I1

N1

N0

N-1

N-2

N-3

N-4
N-5

I1

I2

I3

0,32

0,27

0,23

0,32

0,27

0,23

0,35

0,30

0,25

0,35

0,30

0,25

0,58

0,48

0,41

0,58

0,48

0,41

0,80

0,65

0,58

0,80

0,65

0,58

1,03

0,83

0,74

1,03

0,83

0,74

1,25

1,00

0,90

1,25

1,00

0,90

1,38

1,10

0,99

1,38

1,10

0,99

1,50

1,20

1,08

1,50

1,20

1,08

1,63

1,30

1,17

1,63

1,30

1,17

1,75

1,40

1,26

1,75

1,40

1,26

Figura 2.2 - Valores de U [W/(m2.ºC)] em função dos níveis de qualidade [7]

Todos os restantes níveis (N-1 a N-5) traduzem grandes défices de isolamento térmico, não
garantindo o mínimo regulamentar e exigindo o recurso a sistemas de climatização para garantir
os níveis de conforto considerados aceitáveis.

3. A cortiça como material de construção
Numa sociedade em que se procura o desenvolvimento sustentável através da aplicação de
materiais ecológicos na construção, e se verifica um exponencial crescimento na procura de
técnicas de isolamento térmico com vista à diminuição dos custos das necessidades energéticas
e, consequentemente, o cumprimento da regulamentação em vigor, a cortiça apresenta-se
como um forte aliado no combate à redução de GEE, com características ideais e únicas para
integrar o desenvolvimento de sistemas construtivos.
Emblemáticos do clima quente e da terra árida, os montados (floresta de sobreiros) protegem
o solo contra a erosão e a consequente desertificação. Constituem uma barreira anti-incêndios
devido à fraca capacidade de combustão da cortiça e assumem um papel relevante na regulação
do ciclo hidrológico. Oferecem, ainda, um contributo fundamental no que respeita à qualidade
do ar porque retém o dióxido de carbono, impedindo a sua libertação para a atmosfera. Calculase que todos os anos as florestas de sobro retenham cerca de 14 milhões de toneladas de CO2,
aumentando a sua capacidade de retenção destes gases durante o processo de regeneração
natural que sucede após o descortiçamento. Constitui-se, assim, um actor imprescindível na
redução dos gases com efeito de estufa, a principal origem das alterações climáticas [8].

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

815

A cortiça apresenta-se uma mais-valia para a economia portuguesa, uma vez que Portugal
mantém o primeiro lugar como produtor destacado ao possuir um terço da área global mundial
de sobreiros, que constitui 23% da área florestal do país, e ao ser responsável por 49,6% da
transformação mundial [9].
Segundo dados do comércio externo do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos a 2015,
Portugal exportou 177,4 milhares de toneladas de cortiça, o equivalente a 899,3 milhões de
euros (Figura 3.4), representando um crescimento de 6% quando comparado a 2014.

Figura 3.1 - Evolução das Exportações portuguesas de cortiça [10]

3.1. Propriedades da cortiça
A composição química da cortiça confere-lhe caraterísticas ótimas para a criação de isolantes
térmicos, acústicos e anti vibratórios. A suberina confere à cortiça a sua elasticidade e
compressibilidade, sendo a componente com maior presença na composição das paredes das
células (45%). Esta componente permite à cortiça ter a propriedade de ser o único sólido que
ao sofrer compressão de um dos lados não aumenta o volume no outro [11].
A segunda componente com maior presença nas células da cortiça é a lenhina (27%),
correspondendo à estrutura das paredes celulares assim como os polissacáridos (12%),
conferindo-lhe rigidez [11].
Os ceroides (6%) repelem a água e contribuem para a impermeabilidade a líquidos e a gases,
enquanto os taninos (6%) conferem à cortiça a cor e sua proteção. A sua resistência à humidade
permite-lhe envelhecer sem se deteriorar [11].
Estas propriedades químicas, quando em conjunto, tornam a cortiça num material com
propriedades físicas e mecânicas de excelência não só para a produção de rolhas, mas também
para a produção do aglomerado negro que se revela ótimo para a aplicação no setor da
construção, uma vez que [7] (a) suporta temperaturas entre -180ºC e +120ªC; (b) permite o
isolamento térmico e acústico em simultâneo, coeficiente de condutividade térmica de 0,040
W/mk; (c) apresenta uma durabilidade ilimitada, mantendo as caraterísticas técnicas (45 a 50
anos); (d) é resistente à água; (e) é permeável ao vapor de água, deixando as paredes
“respirar”; (f) corrige as pontes térmicas das fachadas; (g) em caso de incêndio não liberta
gases, classe de fogo: Euroclasse E; (h) é resistente aos roedores; (i) é benéfico para pessoas
que sofrem de alergia e de asma, uma vez que normalmente não tem elasticidade estática, não
atraindo poeiras, pólen ou fibras pequenas; e (j) é resistente ao desgaste (cortiça: -0,09g,
madeira: -0,2g, e mármore: -0,93g); (k) toda a sua produção é natural, não havendo emissões
de CO2; (l) 100% reciclável; (m) absorção de água ≤ 0,5 kg/m2; (n) massa volúmica aparente ≤
130 kg/m3;
Estas caraterísticas fazem com que a cortiça seja cada vez mais reconhecida enquanto material
de revestimento/isolamento nas habitações. Inúmeras são as empresas que promovem a
utilização deste material, quando aliado a outros materiais e técnicas inovadoras,
desenvolvendo compósitos para a sua utilização na construção civil.
4. Apresentação do catálogo e aplicação móvel “Pocket Engineer”
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4.1. Apresentação de um exemplo do catálogo de soluções
O presente catálogo tem a finalidade de ajudar Engenheiros, Projetistas e outros interessados
a propor medidas de reabilitação térmica para paredes exteriores, pavimentos e coberturas
mais usuais em Portugal. Tendo em conta a zona climática da habitação a reabilitar, são
apresentadas tabelas, em que numa fase inicial é apresentado um esquema da constituição do
elemento existente sem isolamento, o seu coeficiente de transmissão térmica e nível de
qualidade correspondente. Numa segunda fase são apresentadas várias espessuras de
isolamento com aglomerado negro de cortiça e seus níveis de qualidade correspondentes,
podendo o utilizador definir qual o nível de qualidade desejado. Representam-se no pormenor
construtivo, as possibilidades de colocação do isolamento consoante as tipologias a reabilitar.
É apresentada de seguida uma solução exemplo para uma parede simples de alvenaria de pedra
para melhor compreensão [7].
Tabela 4.1 – Parede simples de alvenaria de pedra [7]

Pormenor construtivo existente
Legenda:
1 - Alvenaria de pedra
2 - Reboco tradicional

Espessura [m]
0,40 a 0,60
Coeficiente de transmissão
2,74
térmica [W/(m2.ºC)]
Zonamento climático
Zona I1
Zona I2
Zona I3
Nível de qualidade
N-5
N-5
N-5
Solução de isolamento térmico com aglomerado negro de
Cortiça
Isolamento pelo interior

Nível de qualidade
atual da parede sem
isolamento consoante a
zona climática.

Por razões arquitetónicas
adota-se que neste tipo de
tipologias o isolamento
térmico é feito pelo interior
de forma a manter o aspeto
exterior da fachada.
Espessura
ICB [mm]
10
20
30
40
60
80
100
120
140

U
[W/(m2.ºC)]
1,75
1,27
0,98
0,81
0,60
0,47
0,39
0,33
0,29

Zona I1

Zona I2

Zona I3

N-1
N1
N2
N2
N3
N3
N4
N5
N5

N-1
N1
N1
N2
N3
N3
N3
N4
N5

N-3
N0
N1
N2
N2
N3
N3
N3
N4

Possíveis níveis de
qualidade térmica
consoante as
necessidades do
utilizador e respetiva
espessura de cortiça
para obtenção desse
mesmo nivel.

4.2. Modelo da aplicação móvel “Pocket Engineer”
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Em complemento do catálogo anteriormente proposto, foi criado um protótipo de uma
aplicação móvel com o objetivo de facilitar o trabalho aos intervenientes na ação de
reabilitação térmica dos elementos opacos da envolvente dos edifícios de habitação, evitandose a implementação de soluções não fundamentadas no cálculo.
Seguindo um conjunto de opções interativas será fornecida ao utilizador a solução de espessura
ideal proposta para o reforço de isolamento térmico com cortiça, consoante o nível de
qualidade pretendido. Para o efeito, o utilizador terá de seguir os procedimentos descritos
(complementados por imagens da aplicação móvel em funcionamento) [7]:
1. Escolha do município onde está implementado o edifício a reabilitar de forma a obter
o zonamento climático correspondente;
2. Escolha do elemento da envolvente opaca a reabilitar termicamente (parede,
pavimento e/ou cobertura);
3. Escolha da opção do elemento construtivo existente que permitirá obter o coeficiente
de transmissão térmica (U) de forma automática, essencial para a classificação do nível
de qualidade térmica atual;
4. Escolha do nível de qualidade pretendido pelo utilizador, disponibilizando a aplicação
a solução construtiva aconselhada com a indicação da espessura de isolamento térmico
a aplicar;

2

1

Figura 4.1 – Opção nº 1 da aplicação móvel [7]

Figura 4.2 – Opção nº 2 da aplicação móvel [7]

3

Figura 4.3 – Opção nº 3 da aplicação móvel [7]

Figura 4.4 – Opção nº 3 da aplicação móvel [7]
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4

Figura 4.5 – Opção nº 4 da aplicação móvel [7]

Figura 4.6 – Opção nº 4 da aplicação móvel [7]

Estes procedimentos podem ser repetidos para todos os restantes elementos da envolvente
opaca do edifício a reabilitar. No final é possível a extração de um ficheiro PDF do qual consta
a descrição e pormenores construtivos da solução a implementar.

6. Conclusões e propostas de trabalhos futuros
Na última década, a evolução tecnológica e melhoria de vida das populações, aliada a um maior
grau de exigência de conforto, levou a um crescimento da procura de sistemas de climatização
no nosso país. Desta forma, o setor dos edifícios passou a apresentar a mais elevada taxa de
consumo energético de entre os setores da economia nacional. O consumo de energia não
renovável pelos edifícios corresponde assim a um fator cada vez mais preocupante quando o
objetivo se traduz na obtenção de um futuro sustentável. Através da caraterização do parque
habitacional português realizada com base na literatura existente, concluiu-se que o elevado
consumo energético provocado pela utilização dos edifícios é, em grande parte, resultado da
ausência de linhas de atuação de qualidade, nomeadamente térmica, uma vez que todos os
edifícios construídos previamente a 1990 e que não tenham sido sujeitos a obras de
requalificação apresentam um défice significativo ao nível do isolamento térmico. Posto isto,
a reabilitação dos edifícios é um tema atual e compreendido pelos especialistas da área como
um fator essencial para o impulsionamento da economia construtiva e eficiência energética. A
continuação da aplicação e estudo da temática será um fator decisivo para a redução dos
consumos energéticos e contribuição para a redução dos GEE. Pelas razões apontadas sugeremse algumas propostas para trabalhos futuros [7]:






Implementação prática da aplicação móvel “Pocket Engineer” e validação da sua
aplicabilidade;
Obtenção de custos aproximados de intervenção e período estimado para o retorno do
investimento;
Complemento da aplicação com a consideração de outros elementos da envolvente,
nomeadamente pontes térmicas planas e lineares;
Relacionar as intervenções de reforço do isolamento térmico utilizando cortiça com a
melhoria do desempenho acústico;
Incluir no catálogo e aplicação móvel a utilização de outros materiais naturais de
isolamento térmico, de preferência disponíveis no local e com emissões reduzidas na
sua extração, produção e transporte.
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Abstract
The Portuguese built park is in an advanced state of degradation, mainly in old buildings located in historical centers. The
population looks for better conditions, new technological trends, and especially more comfort. For this reason, it is necessary
to take measures in the rehabilitation sector in order to provide better living conditions in older residential buildings. After
identifying the need for intervention, the technical inspection should be performed by a specialist to resolve the anomalies
and avoid more serious and deﬁnitive pathologies. In a ﬁrst step, following the simple visual inspection, residents should be
interviewed to know their needs, sensitivities and interests of the residents. For this reason, an assessment model was
created to collect information about the proﬁle and sensitivity of residents in identifying evidence that can lead to serious
anomalies and problems associated with general infrastructures of building and type of use. This assessment model was
applied to a set of residents in a multifamily building from the 1960s to evaluate its applicability. After the interviews were
carried out to ascertain the opinion of the residents, the high interest of their prior realization was conﬁrmed in relation to
the deﬁnition of technical intervention priorities. It could be concluded that the application of this type of assessment
ensures a better understanding of the requirements and sensibility of the residents and can provide technical answers that
are well-founded and that also take into consideration the will of the residents of the buildings, an essential step to ensure
the success of the refurbishment operations.
Resumo
O parque ediﬁcado português apresenta-se num estado avançado de degradação, principalmente em edifícios antigos
localizados em centros históricos. A população procura melhores condições, novas tendências tecnológicas, e
principalmente mais conforto. Por essa razão, é necessário tomar medidas no setor da reabilitação de forma a proporcionar
melhores condições de habitabilidade em edifícios antigos. Após a identiﬁcação da necessidade de intervenção, a inspeção
técnica deve ser efetuada por um especialista para a resolução das anomalias e evitar patologias mais graves e deﬁnitivas.
Numa primeira fase, acompanhando a inspeção visual simples, deve-se entrevistar os residentes para conhecer as suas
necessidades, sensibilidades e interesses. Por essa razão, foi criado um modelo de inquérito tendo como objetivo a recolha
de informação acerca do perﬁl e sensibilidade dos residentes no que diz respeito à identiﬁcação de evidências que
potenciam graves anomalias e problemas associados a infraestruturas gerais e ao tipo de utilização. Este modelo de
inquérito foi aplicado a conjunto de residentes em edifício multifamiliar da década de 60 para avaliar a sua aplicabilidade.
Após a realização das entrevistas para conhecer a opinião dos residentes conﬁrmou-se o interesse elevado da sua realização
prévia relativamente à deﬁnição das prioridades técnicas de intervenção. Pode concluir-se que a aplicação deste tipo de
inquérito garante uma melhor perceção das exigências e sensibilidade dos residentes e conseguem-se delinear respostas
técnicas devidamente fundamentadas e que têm também em conta a vontade dos residentes dos edifícios, passo essencial
para garantir o sucesso das operações de reabilitação.
Keywords
refurbishment; Inspection; Residents; Opinion; Opinion
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A importância da opinião dos residentes nos
processos de reabilitação de edifícios
habitacionais
1. Introdução
O parque edificado português encontra-se geralmente degradado, devido à falta de
manutenção. Talvez por essa razão, os investimentos em reabilitação têm vindo a aumentar,
principalmente nos grandes centros urbanos históricos, como Porto e Lisboa, contribuindo
assim para contrariar o despovoamento que se vinha verificando ao longo dos últimos anos.
Por outro lado, a construção nova sofreu retração nos investimentos, devido à crise que
afetou o setor da construção nos últimos anos.
Sendo importante valorizar o edificado existente, é necessário disponibilizar melhores
condições e mais conforto aos ocupantes de forma preservar este património edificado.
Antes de proceder ao projeto de reabilitação deve-se realizar uma inspeção técnica para
obter um diagnóstico fundamentado. De início deve realizar-se uma inspeção visual simples
acompanhada por um inquérito aos residentes com o objetivo de recolher a opinião dos
ocupantes, avaliar a sensibilidade no que diz respeito ao conhecimento de anomalias que
podem surgir na habitação e o tipo de utilização. Através das entrevistas averigua-se o grau
de exigência dos ocupantes e podem definir-se as melhores prioridades de intervenção.
Com base no estudo de metodologias já existentes criou-se um novo modelo de inquérito
adaptado a edifícios multifamiliares, que foi aplicado a um caso de estudo na dissertação
“Inspeção e Reabilitação de um edifício multifamiliar da década de 60 em Covilhã” [1].

2. Metodologia de inquérito aos residentes
A metodologia de inquérito agora proposta [1] foi adaptada para a inspeção dos edifícios
multifamiliares e teve como base a análise de outras propostas de avaliação já aplicadas
[2,3,4]. Com aplicação deste tipo de inquérito garante-se uma melhor perceção das
exigências e sensibilidade dos residentes e conseguem-se delinear respostas técnicas
devidamente fundamentadas e que têm também em conta a vontade dos residentes dos
edifícios, passo essencial para garantir o sucesso das operações de reabilitação.
O inquérito, constituído por 15 grupos de questões, foi organizado de acordo com a Figura 1.

Figura 1 – Esquema de organização do inquérito
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Numa primeira fase do inquérito é fundamental a identificação do residente e da habitação.
Assim, são registados, de igual forma, a ID Habitação, o nome do residente, a morada, o tipo
de habitação (apartamento, moradia, etc..), tipologia e o número de cada compartimento.
O segundo conjunto de questões diz respeito aos ocupantes da habitação. As informações a
recolher são: número total de residentes, masculinos e femininos, idades, nível de instrução,
rendimento familiar mensal líquido, principal fonte de rendimento e valores aproximados dos
gastos mensais (água, eletricidade, gás, etc…).
Na terceira pergunta apenas se regista o tipo de ocupação, isto é, o residente pode ser
proprietário ou arrendatário do imóvel, ou ainda tratar-se de habitação social, ou outro caso
que importa conhecer. Nos casos de empréstimo para compra ou de arrendatário deve-se
anotar o valor da renda mensal. De seguida, apresentam-se alguns aspetos gerais do edifício,
de cada habitação, vizinhos, infraestruturas, entre outros. Pretende-se que os residentes
avaliem o grau de satisfação relativamente aos aspetos mencionados, numa escala de 1 a 5,
onde 1 corresponde a “nada satisfeito” e 5 a “muito satisfeito”.
Para uma perceção geral do tipo de utilização de cada compartimento, assinala-se no ponto 5
o compartimento onde os habitantes realizam as atividades mais comuns, como por exemplo,
conviver, dormir, preparar refeições, entre outras atividades.
No que diz respeito às infraestruturas gerais (abastecimento de águas, drenagem de esgotos,
instalações elétricas e de gás) e às acessibilidades elaborou-se um conjunto de questões de
opinião. Embora, neste grupo, a resposta seja apenas “sim” ou “não”, devem ser anotadas
todas as alterações efetuadas nas infraestruturas que servem o edifício e os alojamentos.
No conjunto de questões número 7 (Figura 2), pretende-se avaliar o grau de sensibilidade dos
ocupantes relativamente às anomalias mais frequentes ou aspetos que potenciem outras
anomalias: manchas de humidade (condensações/infiltrações), fissuras, degradação dos
revestimentos,
maus
cheiros,
ruído,
temperatura
interior,
dispositivos
de
aquecimento/arrefecimento, utilização de proteções solares e correntes de ar no interior da
habitação.

Figura 2 – Inquérito aos residentes – Informação sobre Anomalias
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As questões seguintes, de 8 a 12, que dizem respeito às condições de utilização de cada
compartimento da habitação, permitem anotar pormenores da utilização dos mesmos e a
sensibilidade dos ocupantes nos cuidados básicos de ventilação, por exemplo. Assim, cozinha,
instalação sanitária, quartos e sala, pela respetiva ordem mencionada, são os compartimentos
abordados.
No ponto 13, pretende-se anotar o tipo de relação entre vizinhos.
Por fim, o grupo 14 divide-se em duas partes: a primeira parte relacionada com intervenções
de reparação do edifício e a segunda parte com intervenções na própria habitação. Numa
primeira fase, pretende-se obter informação acerca de intervenções realizadas anteriormente
pelo condomínio/residentes no edifício. Posteriormente, pretende-se saber quais as obras
necessárias a efetuar no edifício em geral e a respetiva prioridade de execução. Na segunda
parte, pretende-se recolher informação relativa a obras necessárias a efetuar, mas agora no
interior da habitação, assim como o carácter prioritário de cada uma dessas intervenções.

3. Aplicação a um caso de estudo
3.1 Dados de ocupação e utilização
A metodologia anteriormente descrita foi aplicada a um caso de estudo. Trata-se de um
edifício multifamiliar da década de 60, localizado na cidade da Covilhã (Figura 3), composto
por habitações de renda económica promovidos pela antiga Caixa Sindical de Previdência.
Para a análise da informação recolhida dividiu-se o edifício em dois blocos.

Figura 3 – Fachada principal do edifício em estudo

O número total de habitações nos blocos em estudo é de 17. Foram realizadas entrevistas em
12 apartamentos, o que representa um total de 71% de entrevistas aos residentes. Um
apartamento está livre por razões especiais de saúde do ocupante e os ocupantes dos
restantes quatro apartamentos mostraram-se indisponíveis para responder, tal como
sintetizado na Tabela 1.
Em seguida, a análise foi realizada de acordo com o número total de respostas recolhidas. Nos
12 apartamentos inquiridos contabilizou-se o total de 27 residentes, sendo 7 do sexo
masculino e 20 do sexo feminino.
De acordo com as entrevistas realizadas, observou-se que 25% dos apartamentos são ocupados
por uma única pessoa e quase metade (41,7%) é ocupado por agregados com apenas duas
pessoas (Tabela 2).
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Os tipos de estrutura familiar são: casal sem filhos, mãe e filha solteira, irmãs solteiras e mãe
e filho divorciado. O segundo agregado com maior percentagem corresponde a pessoas
isoladas, a maioria por saída dos filhos e posterior morte do cônjuge. Importa salientar que
algumas das famílias em questão, quando se mudaram para o edifício, eram constituidas por
elevado número de elementos.
Tabela 1 - Síntese das respostas
Situação

Nº de casos

%

Nº total de habitações

17

100

Nº de entrevistados

12

71

Nº de habitações vagas

1

6

Nº de inquilinos indisponíveis

4

24

Tabela 2 - Número de pessoas por
agregado
Nº pessoas no
agregado

Nº

%

1

3

25

2

5

41,7

3

2

16,7

4

2

16,7

5

0

0

Mais de metade dos inquiridos (55,6%) tem uma idade superior a 61 anos, o que demonstra o
envelhecimento dos residentes. Todas as pessoas registadas residem no edifício desde o início
da sua utilização ou ocuparam-no nos primeiros cinco anos após a inauguração. Observou-se
que atualmente moram no edifício apenas uma criança e onze adultos, dos quais quatro de
idades compreendidas entre os 21 e os 40 e sete entre os 41 e os 60 anos.
Uma realidade comum a toda a população são os gastos mensais. Na análise apresentada, as
contas da eletricidade e do gás aparecem juntas, visto que alguns residentes têm contrato
com uma empresa que lhes fornece ambos os serviços. Na Tabela 3 observa-se o valor de 120€
como máximo, 45€ como mínimo e 47,14€ corresponde ao valor médio das despesas
reportadas para o fornecimento destes serviços. É de salientar que a maioria dos ocupantes
tem equipamentos de aquecimento elétricos, o que influencia a fatura ao final do mês.
Tabela 3 - Valores de gastos mensais
Gastos mensais:

Máximo

Mínimo

Média

120

45

47,14

Água

45

20

34,17

Condomínio

20

15

17,27

TV, internet, telefone

80

10

41,75

Eletricidade
Gás

No que diz respeito aos dados relativos ao tipo de ocupação verifica-se que 83,3% são
proprietários do imóvel e apenas 16,7% dos inquiridos são arrendatários. Concluiu-se também
que todos os inquiridos têm uma presença permanente na habitação e, como já foi referido,
uma permanência diária e contínua, devido às idades. No caso de empréstimos bancários, não
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há nenhum morador que usufrua do mesmo. Quanto às rendas, o valor máximo de renda é de
300€ de um apartamento de tipologia T4 e o valor mínimo é de 122,5€ para um apartamento
de tipologia T3, propriedade do município.
Na Figura 4 apresentam-se os resultados globais da avaliação do grau de satisfação dos
moradores relativamente à sua habitação no intervalo de 1 a 5. Cada habitação é identificada
com uma letra e no final apresenta-se a média relativa ao grau de satisfação.

Figura 4 – Grau de satisfação dos residentes (valores médios e detalhados)

De acordo com a Figura 4 verifica-se que os pontos mais críticos na avaliação do grau de
satisfação dos residentes são: conforto térmico de verão e inverno com uma média do grau de
satisfação de 2,3 para ambas as estações. O parâmetro que demonstra menos satisfação é a
cozinha, devido às suas dimensões, com uma classificação de 3,1. Em seguida, os moradores
manifestaram-se quanto ao estado de conservação geral do edifício com a média de 3,3.
Outro aspeto destacado no interior da habitação é referente às instalações sanitárias. Nos
apartamentos T3 apenas existe uma instalação de área reduzida e no caso dos apartamentos
de tipologia T4 existem duas, mas também de pequenas dimensões. Como em todas as
questões anteriores, o fator idade prevalece nas opiniões registadas, devido às acessibilidades
e ao desagrado quanto ao andar em que moram, devido à inexistência de elevador.
As atividades gerais reportadas pelos moradores em cada compartimento correspondem aos
valores identificados na tabela 4. Ficamos assim a conhecer quais os compartimentos da
habitação mais utilizados pelos moradores no seu dia a dia.
De um modo geral, abordaram-se as infraestruturas gerais (instalações de abastecimento de
água, drenagem de esgotos, elétricas e gás) e acessibilidades.
A maioria dos residentes efetuou alterações nas instalações de abastecimento de água,
nomeadamente instalando canalizações novas. As percentagens mais elevadas das anomalias
registadas correspondem à existência de água turva (41,7%) e rotura de tubagem frequente
(33,3%).
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Os resultados obtidos quanto à drenagem de esgotos mostraram-se positivos. Observa-se que
83,3% dos inquiridos indicaram alterações realizadas, como a instalação de coletor predial
novo, sifão da bancada de cozinha e de instalações sanitárias.
Tabela 4 - Respostas de atividades no interior da habitação
Sala

Quartos

Cozinha

I.S.

Marquise

Varanda

Convívio

12

-

-

-

-

-

Ver TV/Ler/Descansar

11

4

-

-

-

-

Estudar/Trabalhar

6

3

-

-

-

-

Brincar

2

1

-

-

-

-

12

-

-

-

-

Comer/refeições

Dormir
7

-

5

-

-

-

Preparar refeições

-

-

12

-

-

-

Tratamento de roupa

-

-

3

-

8

6

Arrumos

-

1

2

1

1

-

A alteração mais frequente em todos os apartamentos, quanto às instalações elétricas
corresponde ao quadro elétrico. A maioria instalou um quadro novo, devido à baixa potência,
problemas de corrente, entre outros.
No caso das instalações de gás, importa referir que um dos apartamentos não possui
instalação de gás natural canalizado.
As alterações mais mencionadas referem-se à instalção de novos equipamentos de produção
de água quente devido ao anterior mau funcionamento e à necessidade de adaptação às novas
infraestruturas de abastecimento de gás natural.
Por fim, as acessibilidades correspondem ao tema que registam maior preocupação, visto que
a maior parte dos habitantes são pessoas com mais de 61 anos e a locomoção é um problema
que as impede de sair de casa e ter melhor qualidade de vida. Inclusivamente, identificou-se
o caso de uma senhora que perdeu a mobilidade e não consegue agora sair de casa sozinha,
necessitando recorrer a instituições sociais de apoio para fazer o percurso apartamento /
exterior. Cada vez está mais patente a sensibilidade para este assunto nas construções
habitacionais e por essa razão a maioria mencionou a necessidade de existência de uma
rampa de acesso na entrada e de um elevador no edifício em estudo. Neste caso, e ao
contrário do que aconteceu com outro tipo de instalações, não houve qualquer alteração
desde a sua construção.
No grupo de questões número 7 pretendia-se avaliar a sensibilidade relativamente a alguns
parâmetros e o tipo de utilização efetuada pelos residentes (Tabela 5).
Tabela 5 - Sensibilidade dos ocupantes em detetar anomalias (em %)

Sim
Não

Manchas
humidade
100
0

Fissuras

Degradação

66,7
33,3

25
75

Maus
cheiros
75
25

Ruído

Aquecimento

75
25

100
0

Proteções
solares
100
0

Correntes
de ar
25
75

De uma forma geral, a maioria dos residentes identificaram as anomalias indicadas na tabela
5, referindo a existência de manchas de humidade e fissuras, desconforto relativamente a
maus cheiros e ruído do exterior e responderam utilizar aquecedores e acionar proteções
solares de forma habitual.
Quanto às condições de utilização dos diferentes compartimentos os inquéritos permitiram
concluir que:
 Na cozinha o tipo de fogão existente é maioritariamente a gás e eletricidade, a
utilização de extrator/exaustor é habitual por parte dos usuários, embora haja um
significativo número de pessoas que não dispõem deste equipamento mecânico. Todos
os inquiridos avaliam os seus equipamentos em bom estado de funcionamento;
 A instalação sanitária requer alguns cuidados de ventilação. Neste edifício, o contacto
do vão envidraçado deste compartimento com a marquise é comum, o que torna mais
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difícil a circulação de ar, visto que não existem outros dispositivos mecânicos ou
artificiais para garantir uma ventilação eficiente. Todavia, todos os inquiridos
responderam que costumam abrir a janela depois do banho e que fecham a porta
durante o mesmo;
No compartimento quarto, apenas se registou a abertura do vão envidraçado para
ventilação do espaço. Sendo que 83,3% dos ocupantes dormem de porta fechada,
observou-se que 10 dos 12 inquiridos responderam que abrem a janela todas as
manhãs e apenas 2 responderam “às vezes”;
Os residentes usufruem da sala apenas para épocas festivas e/ou fim de semana com
a família. No entanto, a maioria indicou a opção “diariamente”, embora referindo-se
à utilização de uma sala mais pequena, ocupando um espaço que seria anteriormente
utilizado como quarto.

O tratamento da roupa é um aspeto importante, pois pode potenciar o aparecimento de
algumas anomalias. Neste caso em concreto, os residentes usam máquina para lavar a roupa e
secam a roupa ao natural. Os locais onde se localiza a máquina de lavar roupa correspondem
à cozinha ou à marquise junto à cozinha. Esta última é ainda muito utilizada no inverno para
secagem de roupa. As marquises no geral apresentam condensações devido à má utilização e
falta de ventilação da mesma. A outra forma de secar a roupa é utilizar a varanda ou os
estendais aplicados nas paredes exteriores do edifício.
As relações entre vizinhos são, no geral, boas. Apenas 16,7% dos entrevistados têm algum
conflito e sentem-se incomodados com outro vizinho. A reunião de condomínio é anual em
ambos os blocos e apenas 25% dos inquiridos não participa regulamente.
No que respeita à indicação de prioridades de intervenções a realizar e em concordância com
as respostas dos ocupantes, há necessidade de pintura das paredes exteriores em ambos os
blocos. No bloco 1 (Tabela 6), os inquiridos evidenciam a necessidade do arranjo das zonas
comuns, como primeira prioridade, na maioria das opiniões. No bloco 2 (Tabela 7), os
moradores sentem-se incomodados com o acesso posterior ao edifício, pois o revestimento
das escadas e o corrimão apresentam-se muito degradados, sendo esta a principal prioridade
de intervenção no edifício. Ainda no mesmo bloco, os ocupantes indicaram a degradação das
telhas, embora a empresa de condomínio faça uma revisão anual e substitua as que não se
encontrem em bom estado de conservação. Todos os residentes mencionaram o problema da
recolha de águas pluviais, pois o sistema de drenagem encontrava-se geralmente entupido.
Tabela 6 - Opinião sobre obras necessárias bloco 1

Tabela 7 - Opinião sobre obras necessárias bloco 2

Obras necessárias bloco 1

Obras necessárias bloco 2

Paredes exteriores

5

Paredes exteriores

2

Envidraçados zonas comuns

0

Envidraçados zonas comuns

1

Cobertura

1

Cobertura

2

Espaços comuns

4

Espaços comuns

1

Recolha de águas pluviais

2

Recolha de águas pluviais

2

Recolha águas residuais
domésticas

Recolha águas residuais

1

domésticas

0

Portas de acesso

0

Portas de acesso

1

Infraestruturas gerais

0

Infraestruturas gerais

0

Outro

2

Outro

3

No interior das habitações, no bloco 1 a maioria indicou como intervenções prioritárias a
mudança dos vãos envidraçados, mais propriamente a caixilharia e o vidro, equipamentos de
cozinha e aumento da respetiva área, substituir o revestimento dos pavimentos de madeira
mais degradados, e ainda a pintura de tetos, melhoria do isolamento térmico e acústico.
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No bloco 2, as intervenções prioritárias incidem na pintura de paredes e tetos e revestimento
de pavimentos e paredes. À semelhança dos utilizadores do bloco anterior, também a
melhoria do isolamento térmico e acústico é mencionada.

4. Conclusões
Após a realização das entrevistas para conhecer a opinião dos residentes confirmou-se o
interesse elevado da sua realização prévia relativamente à definição das prioridades técnicas
de intervenção.
Tomou-se, por exemplo, consciência que a maioria dos moradores tem uma idade superior a
61 anos e que existe uma forte ligação e identificação com o seu espaço habitacional pois a
maioria mora no mesmo apartamento desde a sua inauguração ou ocupou o espaço nos cinco
anos seguintes. O problema mais grave referido pelos residentes corresponde à temperatura
interior dos apartamentos, o que nos permite identificar este aspeto como uma das
prioridades de intervenção. Porém, devemos ter consciência que os moradores estão também
acomodados e não abertos a muitas mudanças, pelo incómodo causado pelas obras, o que
pode ser explicado especialmente por motivos financeiros. Os ocupantes que se
demonstraram mais insatisfeitos correspondem às frações F e H. A fração F localiza-se no
último andar sob o desvão de cobertura, e H pertence ao município e está em contacto com o
café (espaço não útil).
No bloco 1, os residentes sentem-se incomodados com as anomalias que afetam o aspeto dos
revestimentos, como fissuração mapeada e humidade devido a infiltrações ocorridas pela
cobertura anteriormente à colocação de novas telhas.
No bloco 2, os residentes acham necessário intervir na entrada secundária, devido à sua
degradação acentuada.
O uso habitual de equipamentos de aquecimento é evitado, segundo indicaram, devido ao
elevado preço da fatura de eletricidade. A instalação do elevador, para a maioria, seria uma
grande ajuda na mobilidade no interior do edifício, devido à sua provecta idade e às naturais
dificuldades de locomoção.
Pode concluir-se que a aplicação deste tipo de inquérito garante uma melhor perceção das
exigências e sensibilidade dos residentes e permite delinear respostas técnicas devidamente
fundamentadas e que têm também em conta a vontade dos residentes dos edifícios, passo
essencial para garantir o sucesso das operações de reabilitação.
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Abstract
The Sustainable Rehabilitation Building has many facets because it passes on knowledge of the constructive technique
employed and the provision of materials used in construction, moreover, considers the knowledge of the culture local
constructive versus the insertion of the building equity, as well as in choosing the option of how to rehabilitate. This article
aims to explore the current scenario for recovery of the practices of adaptation of buildings as an alternative to reducing the
impacts caused by the sector, contributing to the consolidation of sustainable practices in preserving the construction,
promoting the improvement of the environment and the quality of life of in the neighborhood.
Resumo
A Reabilitação Predial Sustentável tem múltiplas facetas pois transita no conhecimento da técnica construtiva empregada e
na oferta dos materiais utilizados na construção, além disso, considera o conhecimento da cultura construtiva local versus a
inserção do bem ediﬁcado no patrimônio, bem como na escolha da opção de como se deve reabilitar. Este artigo visa
explorar o panorama atual brasileiro para valorização das práticas de readequação das ediﬁcações como uma alternativa
para redução dos impactos causados pelo setor, contribuindo para a consolidação de práticas sustentáveis na preservação
da construção, promovendo a melhoria das condições do entorno e a qualidade de vida da vizinhança.
Keywords
Rehabilitation of Buildings; Sustainable Practices; Environmental Impact
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The Electricity as ﬁres Activating Factor in Building
A Eletricidade como Fator de Ativação de Incêndios em Ediﬁcações
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Abstract
The electric energy is indispensable for humanity today, it is in homes, streets, industries, schools or anywhere. From its
domain and development, the world technology is in constant evolution. Electricity has brought many beneﬁts, but its use
requires care to ensure the safety of people and property for shocks and, especially for this research, for ﬁres. This article,
based on a bibliographical research on articles, books, newspapers and other documents, seeks to contribute to the ﬁre
prevention by investigating the main irregularities in the electrical installations that can contribute to the beginning of the
accident. With the results, it is expected that the data obtained will be a reference for the creation of tools and
methodologies for ﬁre prevention related to electricity.
Resumo
A energia elétrica é indispensável para a humanidade nos dias de hoje, está nas casas, ruas, indústrias, escolas ou em
qualquer lugar. A partir de seu domínio e desenvolvimento, a tecnologia mundial se encontra em constante evolução. A
eletricidade trouxe muitos benefícios, mas sua utilização requer cuidados para garantir a segurança das pessoas e
patrimônios quanto a choques e, especialmente para esta pesquisa, quanto a incêndios. Esse artigo, fundamentado em uma
pesquisa bibliográﬁca em artigos, livros, jornais e outros documentos, busca contribuir na prevenção de incêndios através
da investigação das pricipais irregularidades nas instalações elétricas que possam contribuir para o início do sinistro. Com os
resultados, espera-se que os dados obtidos sejam referencia para criação de ferramentas e metodologias para prevenção de
incêndios relacionados a eletricidade.
Keywords
Electricity; Fire; building; safety; safety
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A Eletricidade como Fator de Ativação de
Incêndios em Edificações
Introdução
Eletricidade é parte básica nas residências, produzindo energia para iluminar, aquecer água
ou comida e fazer funcionar os eletrodomésticos. Hoje é difícil imaginar uma casa sem
eletricidade. No entanto, sua utilização pode acarretar em sérios perigos como ferimentos,
mortes e incêndios. Estima-se que entre 2009 e 2011 cerca de 25900 (vinte e cinco mil e
novecentos) incêndios em residências foram relacionados à eletricidade. Nos últimos anos as
edificações sofreram diversas transformações relacionadas aos equipamentos que nela se
encontravam, tanto quanto ao tipo (televisores, computadores, eletrodomésticos, etc.),
quanto em quantidade. Isso acarretou sérios riscos para edificações envelhecidas, onde o
sistema não foi instalado para suportar essa demanda, ou ainda, possuem o sistema elétrico
obsoleto como cabos desgastados, receptáculos de lâmpadas em condições inadequadas,
fusíveis ao invés de disjuntores, conexões frouxas e outros exemplos [1].
O consumo de energia elétrica aumenta a cada ano, impulsionado pelo desenvolvimento
tecnológico, aumento da temperatura do planeta e aumento da atividade industrial. O
crescimento do consumo de energia elétrica favorece o risco de incêndio ativado por
eletricidade, pois, frequentemente o proprietário da instalação não se preocupa em fazer
uma revisão do sistema elétrico, causando sobrecarga e, consequentemente, incêndios. O
incêndio não tem causa e sim, fator de ativação, por ser um evento aleatório, mas esperado
em uma edificação, o que torna-se necessário que as investigações busquem os fatores de
ativação do incêndio [2].
A energia elétrica é um bem imprescindível ao ser humano, contudo, o sua utilização exige
cuidados garamtir a segurança das pessoas e edificações quanto a choques e, especialmente
para esta pesquisa, quanto a incêndios. Esse artigo, fundamentado em uma pesquisa
bibliográfica em artigos, livros, jornais e outros documentos, busca contribuir na prevenção
de incêndios através da investigação das pricipais irregularidades nas instalações elétricas que
possam contribuir para o início do sinistro.
Espera-se, com os resultados obtidos nesse estudo, sensibilizar, informar e mobilizar a
comunidade para instituir uma cultura de prevenção de incêndio, subsidiando uma possível
reestruturação nas metodologias, processos e ferramentas de prevenção, seja em normas,
órgão fiscalizadores, na academia ou em outras intituições.

Conceitos Gerais Sobre o Fogo
Segundo Silva, Vargas e Ono [3], “o fogo é um fenômeno físico-químico, caracterizado por
uma reação de oxidação, com emissão de calor e luz”. De acordo com Camilo Jr [4], quatro
elementos compõem o fogo: combustível, comburente, calor e reação em cadeia, formando
assim o tetraedro do fogo.
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Figura 1 – Tetraedro do fogo

Considerando que para haver fogo é preciso a presença dos quatro componentes do tetraedro
do fogo, basta retirar um desses para extingui-lo, ou evitar que um deles esteja presente para
que não se inicie o fogo. Conforme será apresentado nos próximos capítulos, a eletricidade,
como fator de ativação de incêndio, representa o elemento “calor” do tetraedro, em função
de faíscas ou arcos elétricos provocados por curto circuitos, sobreaquecimentos, descargas
atmosféricas e outros.

Conceitos Gerais Sobre a Eletricidade
A história da eletricidade está relacionada com o fogo. Os esforços dos cientistas em busca
pela iluminação a partir de uma fonte elétrica foram compensadores quando o objetivo foi
alcançado e foi provado que a dependência milenar da sociedade ao fogo estava prestes a
acabar. Desde a pré-história o fogo era a forma de fugir da escuridão. Primeiro, as fogueiras
iluminavam tribos nômades e suas aldeias, com o tempo, surgiram as lamparinas que tiravam
o breu de vilas e cidades. Os raios ocorridos durante as tempestades intrigavam os cientistas e
por isso, Benjamin Franklin realizou uma experiência que mudaria a humanidade. Em 1750,
saiu de sua casa, em um dia de tempestade, levando uma pipa com uma chave metálica
pendurada por um fio. Quando a pipa estava voando, um raio atingiu o objeto metálico e a
eletricidade foi conduzida até as mãos de Benjamin. Com esse acontecimento, provou-se a
natureza elétrica dos relâmpagos e inventou-se o para-raio. Em 1800, o italiano Alessandro
Volta inventou a pilha voltaica. No fim do século XIX, Thomas Edson criou a primeira lâmpada
elétrica comercialmente viável e em seguida, em 1882, patenteou o sistema de distribuição
elétrica, o que permitiu não apenas a chegada da luz à casa das pessoas, mas também, o
rádio, a televisão e outros aparelhos [5].
A descoberta da eletricidade trouxe muitos avanços tecnológicos. Através dela, é possível
iluminar ambientes apertando um botão, falar em um instrumento e as palavras chegarem em
vários cantos do planeta, transmitir imagens, dirigir carros, trens, bondes, utilizar
computadores, derreter metais, congelar água, curar e matar. Com a ajuda da eletricidade o
homem conseguiu muito mais em um século do que tinha sido capaz em todos os séculos
anteriores [6].
As experiências no passado envolvendo a atração de materiais fizeram com que os cientistas
admitissem a eletrização por atrito em função da existência de cargas elétricas positivas e
negativas, de maneira que estas apresentam ações mútuas de repulsão, para as cargas de
mesmo sinal, e de atração, para as de sinais opostos. Em 1897, J.J. Thomson descobriu os
elétrons admitindo que os mesmos podem ser extraídos dos átomos e das moléculas de
qualquer corpo e admitindo que são considerados unidades naturais de carga elétrica. A
maneira que os materiais se comportam aos fenômenos elétricos permite classifica-los em,
basicamente, três categorias básicas. A primeira se aplica aos corpos bons condutores de
eletricidade, ou, simplesmente, condutores elétricos, que são aqueles corpos os quais as
cargas elétricas deslocam-se facilmente, como os metais, em geral. A segunda se refere aos
corpos mau condutores de eletricidade, os isolantes ou dielétricos, onde as cargas elétricas
permanecem mais ou menos indefinidamente nos pontos em que foram produzidas, ou seja,
não favorecem a movimentação das cargas de sua massa, como as resinas em feral, o vidro, a
porcelana, plásticos, teflon e outros, devido à própria estrutura do material que de que são
construídos. A distinção entre os isolantes e condutores não é tão clara, pois as
características envolvendo quantidade e mobilidade de cargas móveis variam muito entre os
materiais, de maneira que é necessário considerar uma terceira categoria, os
semicondutores, como o germânio e o silício [7].
Com os relatos de experiência dos cientistas que fizeram parte dos primórdios da história da
eletricidade, somados aos conceitos básicos explicados neste capítulo, é possível já fazer
algumas relações da eletricidade com o tetraedro do fogo. Alguns pesquisadores registraram
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que viram faíscas ou flashes em seus experimentos, já o efeito joule é a transformação da
energia elétrica em calor, ou seja, fazem parte de um dos quatro elementos do fogo.

A Eletricidade Como Fator de Ativação de Incêndio
Com o avanço da tecnologia as características das instalações elétricas mudaram. Até por
volta dos anos 70, os condutores anti-chama e com baixa emissão de fumaça nem existiam, a
fiação ainda era composta por um isolamento de tecido resinado, ao invés de disjuntores
utilizavam-se fusíveis instalados em quadros de energia inadequados, algo não aceito nas
normas atuais. Somado a esses fatores, tem-se que as instalações elétricas envelhecidas não
foram dimensionadas para suportar a demanda que o número de eletrodoméstico utilizado
hoje nas edificações exige [8].
Vários incêndios relacionados às instalações elétricas justificam a importância dos cuidados
com a eletricidade. Podem ser destacados sinistros ocorridos no Brasil, como o ocorrido em
1974, no Edifício Joelma, em São Paulo, que provocou a morte de 189 pessoas e feriu outras
320, e segundo laudos, o fogo se iniciou nos aparelhos de ar-condicionado, no 12° andar, que
teriam sido interligados diretamente no barramento de cobre do painel de distribuição de
energia, sem os devidos dispositivos de proteção, já obrigatórios pela legislação da época,
além de fiação de má qualidade. No Rio de Janeiro, em 2011, na Cidade do Samba, ocorreu
um incêndio que, segundo a Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA-RJ
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro), possivelmente foi
originado pelas irregularidades das instalações elétricas nos barracões, que apresentavam
ligações improvisadas em diversos aparelhos e podem ter sobrecarregado as fiações,
provocado curtos circuitos e consequentemente, o incêndio. O fogo destruiu galpões de três
escolas de samba e o Centro Cultural de Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba). Nos
Estados Unidos, entre 1999 e 2003, foram registrados que 65.300 incêndios em residências
foram relacionados às instalações elétricas [9].

Figura 2 – Incêndio Edifício Joelma, São Paulo, 1974
Fonte: Disponível em http://www.saopauloinfoco.com.br/o-incendio-doedificio-joelma-2/, acesso em: 21 de Março de 2017

Na tarde do dia 17 de fevereiro de 1986, o Edifício Andorinha (Figura 3 – Incêndio Edifício
Andorinhas, 1986

, inaugurado em 1934, no Rio de Janeiro, sofreu um incêndio que resultou na morte de vinte
pessoas, além de outras cinquenta feridas. As chamas tiveram início no 9° andar, nas
dependências da General Electric (GE), e foi relacionado a uma explosão, devido a uma
sobrecarga de energia, na tomada de um ar-condicionado. O fogo se espalhou rapidamente
pelos carpetes e poltrona atingindo outros andares [8].
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Figura 3 – Incêndio Edifício Andorinhas, 1986
Fonte: Disponível em http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/incendio-no-edificioandorinha-parou-centro-do-rio-deixou-23-mortos-18686962, acesso em: 08 de abril de 2017

As investigações aos incêndios, quando ocorridos, assim como as ações para evitar a
ocorrência desse tipo de sinistro, devem buscar identificar, principalmente, o fator de
ativação dos incêndios. As instalações elétricas e equipamentos elétricos podem se tornar
fator de ativação dos incêndios caso estejam em situações de sobrecarga, curto-circuito ou
outra deficiência de projeto, instalação, utilização e/ou manutenção, além dos riscos quando
a edificação é atingida por uma descarga atmosférica. Evidências de problemas nas
instalações elétricas podem ser relacionadas ao aumento do consumo de energia elétrica,
quando essa aumenta sem que seja acrescida alguma carga na instalação, aumento na
incidência de queima de equipamentos, ocorrência de choques elétricos, atuação constante
dos dispositivos de proteção, variações na intensidade de luz nas lâmpadas, alterações de
cores nos condutores (fios desbotados ou apresentando carbonização), uso de adaptadores de
energia (conhecidos como Tê, ou beijamim) além de outras inconformidades [2].
Em 2011 a empresa Siemens divulgou um artigo que sobre os fatores que levam a um incêndio
relacionado a um arco elétrico, que refere-se a uma descarga luminosa de eletricidade
através de um isolamento. Em condutores, o isolamento desgastado pelo envelhecimento ou
por mal uso (ex. fricção, esmagamento, etc.), propicia, em um intervalo de tempo que pode
variar de milissegundos a décadas, condições para se formar um arco. As falhas com um arco
elétrico podem produzir temperaturas acima de 1000 °C e gradualmente degradam materiais
isolantes. A medida que esses materiais se carbonizam, liberam vapores e hidrocarbonetos
que permitem a condução de eletricidade. A falta de conhecimento dos usuários é uma das
principais causas de arcos elétricos, como uma porta que pode prensar um cabo, ou um prego
utilizado para fixar um condutor ou mesmo atinge um fio embutido na parede em uma simples
tarefa de pregar um quadro. Quando ocorre, o arco pode inflamar materiais que esteja em
volta. Esse tipo de falha ocorre mais frequentemente em instalações antigas, pelo próprio
desgaste do sistema, mas, como explicado, até os sistemas recentemente instalados estão
sujeitos a má utilização e consequentemente a arcos elétricos. A maioria das razões
normalmente relacionadas a incêndios elétricos, como sobrecarga de circuitos, fiação
desgastada, televisores cobertos de poeira, dentre outras, são fatores contribuintes e não
causa. Essas condições não produzem calor suficiente para provocar um incêndio, mas podem
contribuir para a formação de arcos e estes sim, tem calor o suficiente para provocar o fogo
[10].

Figura 3 – Cabo prensado por porta e perfurado por prego [10]
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Estatísticas
Os estudos estatísticos são fundamentais para as investigações e tomadas de decisões no
avanço de técnicas e tecnologias que envolvem a segurança contra incêndio. Existem diversos
órgãos no mundo que realizam estatísticas.
Segundo o Anuário Estatístico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(CBPMESP), nas possíveis causas de incêndios ocorridos no estado em 2006, as instalações
elétricas inadequadas foram responsáveis por 7,3% dos sinistros, ficando atrás apenas de atos
incendiários e de causas que não foram identificadas.
TABELA 1
Causas possíveis de incêndio em São Paulo em 2006
CAUSA POSSÍVEL

INCÊNDIOS

PERCENTUAL

Outras causas

26.652

52,7%

Ato incendiário

13.653

27,0%

Instalações elétricas inadequadas

3.677

7,3%

Displicência ao cozinhar

1.059

2,0%

Prática de ações criminosas

966

1,9%

Ignição espontânea

909

1,8%

Brincadeira de crianças

705

1,4%

Displicência de fumantes com pontas de cigarro/Fósforo

696

1,3%

Superaquecimento de equipamento

591

1,2%

Fonte: Anuário Estatístico do CBPMESP
No Brasil, a Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade)
elabora constantemente estatísticas envolvendo os riscos com eletricidade no Brasil,
inclusive, relacionadas a incêndio. Em 2017 a Abracopel divulgou os dados estatísticos que
comprovam que incêndios que possuem a eletricidade como fonte de ativação aumentaram
em entre os anos 2013 e 2016. As mortes ocorridas em função desses sinistros também
aumentaram [11].
TABELA 2
Incêndios ocorridos por curto-circuito no Brasil 2014-2015
ANO

INCÊNDIOS

MORTES

2013

200

Não apurado

2014

295

20

2015

441

33

2016

448

33

Fonte: Abracopel
Segundo dados divulgados pelo Procobre, Instituto Brasileiro do Cobre, entidade sem fins
lucrativos ligada à Internetional Copper Association, 75% dos projetos residenciais no mercado
de autoconstrução no Brasil não possuem projeto elétrico e, conforme informações do Corpo
de Bombeiros, a segunda maior causa de incêndios no Estado de São Paulo são instalações
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elétricas inadequadas. A situação em edificações antigas, com mais de vinte anos demonstra
a precariedade do sistema elétrico conforme apresenta estatística do programa Casa Segura,
pertencente ao Procobre, que estuda a situação a muitos anos [12]:
TABELA 1
Principais inconformidades nas instalações elétricas residenciais com mais de 20 anos
INCONFORMIDADE

PERCENTUAL

Falta do condutor de proteção (Fio terra)

98%

Dispositivo de proteção incompatível com os condutores

93%

Não possui o dispositivo de proteção residual (DR)

98%

Não tem dispositivo de sobretensão (DPS)

100%

Mantem partes energizadas dos quadros de energia acessíveis

79%

Apresentam evidencias de aquecimento excessivo de condutores

53%

Tem quadros de energia com materiais combustíveis

82%

Apresentam
atmosférica

falhas

no

sistema

de

proteção

contra

descarga

85%

Fonte: Procobre, 2014
A NFPA (National Fire Protection Association), dos Estados Unidos da América, referência para
todo o mundo em assuntos relacionados a incêndio. Segundo Hall (2013), membro da NFPA,
baseado em dados da U.S Fire Administration’s National Fire Incident Reporting System
(NFIRS), entre 2007 e 2011, cerca de 47.820 incêndios relacionados a instalações ou
equipamentos elétricos ocorreram nos EUA. Segundo estimativa, a isolação dos condutores é,
em 32% dos casos, o primeiro material a entrar em ignição [13].

Exemplos de Componentes das Instalações Elétricas Relacionados aos
Riscos de Incêndio
Esse capitulo apresenta três exemplos de componentes que tem relação com os riscos de
incêndio relacionados a eletricidade. Não significa que são os unicos componentes e sim,
exemplos determinados pelo autor.
Condutores Elétricos:
Incêndios com fator de ativação relacionado às instalações elétricas são, em sua maioria,
originados por sobreaquecimento da fiação que pode inflamar o revestimento dos fios ou, até
mesmo, materiais que estiverem próximos, como tecidos, plástico e papel. O
sobreaquecimento pode ser decorrente de irregularidades na instalação, no projeto em
função de subdimensionamentos, ou por mau uso por parte dos consumidores [9].
Shea (2011) desenvolveu estudos que explicam que incêndios ativados eletricamente podem
ser causados por antigas ou novas fiações associadas aos equipamentos residenciais.
Condições perigosas podem ser criadas, na maioria das vezes intencionalmente, pelos
usuários, como sobrecarga de cabos de extensão, fios soltos nas tomadas, condutores
rompidos com partes energizadas desprotegidas, fiação e tomadas deteriorada, isolamento
danificado etc. Há também muitas variáveis, especialmente com cabos utilizados para
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interligar equipamentos ou como extensão, que podem aumentar as probabilidades de se
iniciar incêndios, como tapetes sobre cabos, cortinas perto de fios e tomadas, ou outros
materiais inflamáveis próximos a equipamentos ou dispositivos que podem liberar faísca ou
aquecerem [14].
Alguns conceitos que devem ser destacados para que se entenda em quais condições o
sobreaquecimento de condutores elétricos podem gerar riscos de ignição. Os fios para
conduzir a corrente elétrica podem ser constituídos por diversas composições, sendo
basicamente, para os condutores isolados, a alma condutora (mais comumente o cobre
recozido e o alumínio), a camada isolante (o material mais utilizado em baixa tensão é o
Policloreto de Vinilo – PVC, mas, no passado, se utilizava o papel impregnado a óleo e hoje
existe no mercado um material livre de halogênio). Tendo em vista que as temperaturas de
fusão dos materiais condutores sejam muito elevadas, 1080 °C para o cobre recozido e 660 °C
para o alumínio mais utilizado, o limite de temperatura nos condutores é definido pelo
material isolante, que sofre variação na plasticidade conforme em função da variação do
calor [15].
A fiação, em uma instalação elétrica, é item indispensável, pois é responsável por conduzir a
corrente e possibilitar o funcionamento dos equipamentos, porém, atenção deve ser dada aos
riscos que podem existir. Deve haver dispositivos de proteção para cabos, como os
disjuntores, fusíveis ou outros que em caso de um curto circuito, sobreaquecimento ou outras
falhas, a corrente elétrica seja interrompida reduzindo assim, a probabilidade de ocorrência
de um incêndio.
Fusíveis e Disjuntores:
Fusível é um dispositivo de proteção que é interligado em série no circuito, ou seja, a
corrente total do circuito o qual protege, passa pelo fusível. Internamente existe um material
condutor, como um filamento, que possui uma capacidade de corrente que quando
ultrapassada faz com que a condução seja interrompida, no caso de um filamento, o mesmo
queima e se abre, impedindo a circulação de corrente. Quando ocorre uma situação de curto
circuito, a corrente chega a um valor superior a capacidade de um fusível, que deve ser
dimensionado de acordo com as características de cada circuito. Após as correções
necessárias nas instalações o fusível deve ser substituído, ou dependendo do tipo, ser
consertado. Como vantagem, os fusíveis são uma opção de baixo custo comparado aos
disjuntores, por exemplo. Como principal desvantagem, é um dispositivo de proteção lento
para sobre correntes o que permite um tempo maior de irregularidades no circuito [16].
Como alternativa, os disjuntores são mais eficientes que os fusíveis. O mesmo não precisa de
reposição após sua atuação, são de fácil utilização, e possui uma tecnologia mais avançada na
detecção da sobre corrente e curto circuito. O funcionamento é bem simples, basicamente,
uma chave, como um interruptor, muda de posição impedindo a circulação de corrente
quando a mesma ultrapassa os limites estabelecidos. Para proteção contra sobre corrente, o
disjuntor possui um bi metálico, formado por dois filamentos de metais diferentes, que
quando aquecidos por uma mesma temperatura, provocado pela corrente elétrica, se
expandem em proporções desiguais até se descolarem e impedirem o fluxo da corrente. Para
proteção contra curto circuitos, o dispositivo utiliza um solenoide que, ao detectar a falha,
move um dos contatos internos que “abre” o circuito, ou seja, impede a circulação de
corrente [16].
Iluminação:
Se tratando de lâmpadas fluorescentes, o perigo está, principalmente nos reatores que pode
se aquecer em alguns minutos e atingir altas temperaturas. Esse risco de incêndio aumenta
quando os reatores são instalados próximos a tetos e forros de madeira. O reator se aquece
em função do processo de geração de energia para possibilitar o funcionamento da iluminação
fluorescente. Diferentemente das lâmpadas incandescentes, que aquecem um filamento para
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gerar luz, as lâmpadas fluorescentes possuem um tubo e, dentro desse, um gás que precisa
ser eletricamente carregado para iluminar. Essa carga elétrica é função do reator, que é
interligado nas duas extremidades do tudo e gera energia elétrica o suficiente para gerar a
luz. Essa energia fornecida pelo reator é a mesma que o faz aquecer. A potência dos reatores
deve ser equivalente a potência das lâmpadas para evitar mau funcionamento e,
consequentemente, maior aquecimento. Outro cuidado deve ser levado em consideração é a
expectativa de vida dessas lâmpadas, pois após esse tempo ocorre o desgaste através da
evaporação catódica, que pode ser reconhecida pelo escurecimento nas extremidades das
lâmpadas e pela diminuição do nível de iluminamento das mesmas. Quando isso ocorre, as
lâmpadas devem ser trocadas para evitar danos no reator [16]. São encontrados em várias
edificações reatores em contato direto com o forro de madeira, palha, material plástico e
outros, acarretando assim, em risco de incêndios.

Execução, inspeção e manutenção das instalações elétricas
A execução e manutenção das instalações elétricas somente devem ser realizadas por
profissionais capacitados para essas atividades. Os mesmos devem seguir as definições de
projeto. É comum que várias instalações sejam reparadas por profissionais sem a devida
formação, o que acarreta em riscos de incêndio ou choques elétricos nos usuários. É
importante ter a consciência que os riscos das instalações elétricas não terminam com o fim
da obra, mesmo que o projeto e instalação tenham sido executados de acordo com as normas.
A partir deste ponto surgem riscos devido à má utilização, principalmente quando se efetuam
mudanças para atender necessidades particulares dos usuários que, muitas vezes,
principalmente em função do baixo preço, compram produtos elétricos sem a devida
certificação ou que não atendem os requisitos mínimos exigidos por normas específicas. Na
maioria das vezes, os proprietários dos imóveis não possuem o Manual do Proprietário,
documento que orienta sobre os cuidados necessários a manutenção adequada do imóvel [9].
Para exemplificar a importância das inspeções e manutenções periódicas das instalações
elétricas, vale relatar um incêndio ocorrido em um apartamento em Copacabana, no Rio de
Janeiro, que resultou em sua destruição total. Segundo laudo, houve um sobreaquecimento
na ventoinha do refrigerador que tinha sido travada por um pano de prato sobre a mesma. A
propagação de fogo foi rápida, durante a noite, enquanto os moradores dormiam. A perícia
ainda apurou que os disjuntores possuíam aproximadamente 40 anos que tinham sido
instalados e não cumpriam a função de proteção dos circuitos elétricos. Essa tragédia poderia
ter sido evitada por inspeções periódicas e devidas manutenções das instalações [9].

Considerações Finais
A conformidade das instalações elétrica nas edificações é um fator fundamental para evitar
que incêndios ocorram, provocando perdas, sejam essas de vidas, materiais, econômicas,
sociais, culturais ou outras. Incêndios com fatores de ativação relacionados a eletricidade
podem ser prevenidos com conhecimentos que envolvem a eletricidade e ciências do
incêndio, para que a partir daí, possam se criar estratégias evitar este tipo de sinistro. Os
riscos podem ser reduzidos através de técnicas, metodologias e procedimentos desenvolvidos
pela engenharia elétrica e a engenharia de incêndio. Com o desenvolvimento e aplicação de
ferramentas envolvendo, no mínimo, essas áreas citadas, a edificação poderá ser considerada
segura, se tratando de risco de incêndios relacionados às instalações elétricas, de maneira a
contribuir na preservação da vida e do patrimônio.
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Abstract
This paper introduces the issue of ﬁre in the cultural heritage, especially the diﬃculties of interventions necessary to
guarantee ﬁre safety in heritage buildings. Presents some of the main examples of ﬁres in this type of building occurred in
Brazil, the importance of the preservation of cultural heritage, the need to protect it from possible ﬁres and the devastating
consequences of this type of disaster in the heritage buildings. The article also introduces the term Fire Science as a concept
that covers several areas of knowledge related to this type of disaster, one of which is the preservation of cultural heritage.
Resumo
Este trabalho introduz a questão do incêndio no Patrimônio Cultural Ediﬁcado, em especial as diﬁculdades de intervenções
necessárias para garantir a segurança contra incêndio em ediﬁcações acauteladas (protegidas). Apresenta alguns dos
principais exemplos de incêndios nesse tipo de ediﬁcação ocorridos no Brasil, conceitua a importância da preservação do
patrimônio cultural, a necessidade de protege-lo de possíveis incêndios e as consequências devastadoras deste tipo de
sinistro nas ediﬁcações acauteladas. O artigo também introduz o termo Ciência do Incêndio como conceito que abrange
diversas áreas do conhecimento aﬁns a este tipo de desastre, sendo uma delas a preservação do patrimônio cultural.
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Desafios da Ciência do Incêndio e o Patrimônio
Cultural no Brasil
Introdução
A princípio, a ideia mais provável que se tem de incêndio seja uma fatalidade fora de
controle, ocorrida de maneira inesperada, que surpreende aqueles que estão envolvidos, de
alguma forma, neste tipo de sinistro; ou um ato criminoso por vezes provocado no intuito de
auferir algum ganho ilegal, como o recebimento de seguro por acidentes.
De certa forma, o quadro anteriormente apresentado retrata a realidade do incêndio.
Entretanto, dentro do campo denominado Engenharia de Incêndio, abre-se uma nova
perspectiva na forma de se lidar com esta fatalidade.
Entende-se como Engenharia de Incêndio uma ciência e, portanto, uma área de pesquisa,
desenvolvimento e ensino, que trata do incêndio utilizando “princípios científicos e de
engenharia na investigação de incêndio com o objetivo de reduzir as perdas de vidas e os
danos materiais consequentes a estes eventos”. [1]
O uso da expressão engenharia de incêndio foi introduzida, no Brasil, na década de 1990 por
influência de um estreito intercâmbio entre pesquisadores europeus e um grupo de trabalho
no país (composto por professores das Universidades Federais de Ouro Preto e Minas Gerais,
Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, dos Corpos
de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais e demais profissionais ligados ao estudo das
estruturas metálicas), sendo que tais pesquisadores denominavam este tipo de especialista
como fire engineering researches. [1]
Não há, entretanto, uma definição universalmente aceita de engenharia de incêndio.
Contudo, esta área lança mão “de princípios e métodos de engenharia para o conhecimento
do complexo conjunto de fenômenos denominados de ‘incêndio’. [1]
Segundo DEL CARLO [2], “a segurança contra incêndio (SCI) é encarada, internacionalmente,
como uma ciência e, portanto, uma área de pesquisa, desenvolvimento e ensino” (p. 1).
Ainda segundo o autor, a “legislação e os códigos de SCI vêm sendo substituídos para as
edificações mais complexas pela engenharia de SCI, outra área em expansão internacional”.
[2]
Como mencionado anteriormente, a engenharia de SCI ou, como aqui mencionado, engenharia
de incêndio, se utiliza de princípios e métodos de engenharia para o conhecimento dos
fenômenos denominados de incêndio, e pode corroborar com a SCI no que tange a situações
onde as normas prescritivas se mostram limitadas, e a intervenção em patrimônio cultural
para as ações que garantam a SCI se enquadra.
Um fato importante a ser observado é que a profissão de engenheiros de proteção ao fogo é
uma realidade internacional e a demanda por engenheiros, pesquisadores e técnicos nesta
área é crescente e, no momento, existe falta de mão-de-obra no mercado internacional. [2]
No Brasil, apesar da área relativa ao estudo do incêndio ter se iniciado na década de 1970
devido aos grandes incêndios ocorridos, principalmente nos Edifícios Andraus (1972) e Joelma
(1974), este campo de pesquisa encontra-se incipiente, tendo obtido maior interesse e
investimentos em pesquisas somente nos últimos anos, impulsionada por um maior
intercâmbio entre pesquisadores, o estímulo das indústrias de estruturas metálicas, que
investiram em centros de pesquisa e universidades para que estas dessem uma resposta
adequada para a segurança deste tipo de estrutura em situação de incêndio, além de
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acidentes que provocaram grande comoção social e pressão popular para uma resposta mais
enfática dos órgãos governamentais.
Portanto, no país, há uma carência de pesquisa em diversas áreas que permeiam a questão do
incêndio e, para que não se confunda com o termo Engenharia de Incêndio, propõe-se, neste
trabalho, a adoção da expressão Ciência do Incêndio, que engloba a primeira e vai além,
expandindo a atuação em áreas tais como ensino, medicina, psicologia, quimica, direito,
ergonomia, além da engenharia e arquitetura.

Prevenção de incêndio
Um dos tópicos abordados na avaliação e planejamento da proteção de uma coletividade é a
prevenção de incêndio. O termo "prevenção de incêndio" expressa tanto a educação pública
como as medidas de proteção contra incêndio em um edifício. A implantação da prevenção de
incêndio se faz por meio de atividades que visam a evitar o surgimento do sinistro, possibilitar
sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
As atividades relacionadas com a educação consistem no preparo da população, por meio da
difusão de ideias que divulgam as medidas de segurança, para prevenir o surgimento de
incêndios nas ocupações. Buscam, ainda, ensinar os procedimentos a serem adotados pelas
pessoas diante de um incêndio, os cuidados a serem observados com a manipulação de
produtos perigosos e também os perigos das práticas que geram riscos de incêndio.
A proteção contra incêndio é definida como medidas tomadas para a detecção e controle do
crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção. Essas medidas dividem-se
em medidas ativas de proteção que abrangem a detecção, alarme e extinção do fogo
(automática e/ou manual); e medidas passivas que abrangem o controle dos materiais, meios
de escape, compartimentação e proteção da estrutura do edifício.
Os objetivos da prevenção de um incêndio são: a garantia da segurança à vida das pessoas
que se encontrarem no interior de um edifício, quando da ocorrência de um incêndio; a
prevenção da conflagração e propagação do incêndio, envolvendo todo o edifício a proteção
do conteúdo e a estrutura do edifício; e minimizar os danos materiais de um incêndio.
Esses objetivos são alcançados pelo controle da natureza e da quantidade de materiais
combustíveis constituintes e contidos no edifício, o dimensionamento da compartimentação
interna, do distanciamento entre edifícios e da resistência ao fogo dos elementos de
compartimentação, o dimensionamento da proteção e de resistência ao fogo da estrutura do
edifício, o dimensionamento de sistemas de detecção e alarme de incêndio e/ou de sistemas
de chuveiros automáticos de extinção de incêndio e/ou equipamentos manuais para combate,
o dimensionamento das rotas de escape e dos dispositivos para controle do movimento da
fumaça, o controle das fontes de ignição e riscos de incêndio, acesso para os equipamentos
de combate a incêndio, treinamento de pessoal habilitado a combater um princípio de
incêndio e coordenar o abandono seguro da população de um edifício, gerenciamento e
manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio instalado e o controle dos danos ao
meio ambiente decorrente de um incêndio.

O patrimônio cultural
A preservação do patrimônio cultural de uma sociedade “pressupõe a valoração e escolha de
bens materiais e imateriais que devem ser objeto de proteção através de formas de
acautelamento tais como tombamentos, registros, inventários, valorização, vigilância etc”.
[3]
De caráter transdisciplinar, este processo é, geralmente, conduzido pelo Estado, e demanda o
estabelecimento de políticas, legislações e institutos, exige “critérios, metodologias e
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

844

técnicas específicas, tem considerável impacto na produção do espaço e reprodução social e
institui um direito de usufruto e um dever de preservação comuns a todos os cidadãos”. [3]
As bases teórico-instrumentais e institucionais do conceito de patrimônio cultural, ocidentais
por excelência, têm seu início a partir do século XVIII, ganhando crescente importância a
partir do século XX, gerando revisões teóricas, pesquisas, estudos, discussões, encontros
nacionais e internacionais, além de uma serie de ações que permitiram a preservação de bens
culturais e de saberes, tanto de relevância local como de patrimônio da humanidade. [3]
Dentro do contexto histórico de Estado Novo, o primeiro instrumento legal que definiu e
traçou os conceitos de patrimônio brasileiro foi o Decreto-Lei no. 25 de 30 de novembro de
1937. Este documento estabeleceu instrumentos para a proteção do que se considerava
patrimônio da nação, afirmou o Estado como carro-chefe deste processo e criou as condições
legais para a atuação do então Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado, por
sua vez, pela Lei no. 378 de 13 de janeiro de 1937. [3]
Durante a denominada fase heroica, ocorrida nas três primeiras décadas da existência do
SPHAN, houve o engajamento de diversos intelectuais com profunda vinculação na
determinação de uma identidade brasileira, tais como Gustavo Capanema, Rodrigo Melo
Franco de Andrade, Mário de Andrade, Lúcio Costa, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira,
Afonso Arinos de Melo Franco, Carlos Drummond de Andrade e Sylvio de Vasconcelos. [3]
Na década de 1970 iniciou-se o avanço do “conceito cultural de patrimônio sobre os limitados
conceitos históricos e artísticos, assim como a substituição da noção de cidade-monumento
pela de cidade-documento [2]. Foi neste contexto que se iniciou o entendimento de que os
sítios urbanos tombados são mais complexos, dinâmicos, heterogêneos e passíveis de
apropriações culturais.
A partir de 1995, o SPHAN passou a se denominar Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, e refletir as principais tendências mundiais relativas aos conceitos de
patrimônio cultural e compreender uma variedade de bens e entendimentos que podem ser
traduzidos por vários méritos, sendo que TOFANI [3] destaca cinco: o patrimônio cultural
brasileiro deve contemplar não só as obras de arte de valor excepcional e grandes
monumentos da história oficial, mas bem como a diversidade de grupos sociais partícipes da
formação e composição da nação; a expansão do conceito de patrimônio reconhecendo os
ditos espaços naturais, tais como florestas e cerrados; o reconhecimento das manifestações
culturais imateriais; o reconhecimento da interdependência ou indissociabilidade ente bens
materiais e imateriais de um dado grupo social; e o reconhecimento de que a preservação do
patrimônio cultural material e imaterial exige efetivo conhecimento do bem em si e das
estruturas e demandas das comunidades depositárias [3].

Incêndio em patrimônio cultural
Ao se analisar os riscos e consequências de ocorrência de um incêndio em patrimônio cultural,
em especial nas edificações acauteladas, alguns aspectos característicos deste tipo de
edificação podem potencializar os riscos de um incêndio, dificultar ou até mesmo impedir seu
combate e extinção, podendo provocar o colapso estrutural da edificação. Estes aspectos
podem ser as características construtivas da edificação, que muitas vezes possuem elementos
construtivos (assoalhos, forros, escadas) constituídos de madeira; a implantação das
edificações nos centros urbanos, que muitas vezes não possuem afastamentos entre
edificações, ou ainda, ampliações ou ocupações irregulares nos miolos das quadras,
propiciando o alastramento rápido das chamas; a falta de manutenção adequada das
edificações e de suas instalações; o tipo de ocupação que, por vezes, é alterada, sem que
haja as devidas adequações para sua adaptação ao novo uso; e as instalações que, para que
haja a adequação da edificação ao uso atual, são feitas adaptações para as instalações
elétricas e de gás liquefeito de petróleo – GLP. [4]
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Os incêndios em patrimônio cultural sempre provocam impacto, seja pelas perdas materiais
irreparáveis, seja pelo que esse patrimônio representa para a comunidade local, nacional ou
até mesmo internacional, isso sem contar a possibilidade de perdas de vidas humanas,
objetivo principal da segurança contra incêndio. A seguir, serão apresentados alguns
exemplos de incêndios em edifícios acautelados brasileiros.
Em 1968, um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte do acervo da biblioteca
do Colégio do Caraça, figura 1, no município de Catas Altas e Santa Bárbara, no estado de
Minas Gerais. Um fogareiro esquecido aceso em uma das salas de encadernação provocou o
sinistro e, graças a atuação dos alunos da instituição, foram salvos cerca de 15.000 dos 50.000
livros. [5]

(a)

(b)

Figura 1 – Imagens antes (a) e depois (b) do incêndio na Biblioteca do Colégio do Caraça [5]

Em 1994 ocorreu um incêndio nas instalações do Hospital de Caridade, na cidade de
Florianópolis, estado de Santa Catarina, cujo edifício é constituído por uma capela construída
em 1762, e pelo hospital, inaugurado em 1789. Esta edificação constitui-se como uma das
principais referências urbanas da paisagem do centro de Florianópolis. [4]
Já em 1999, um incêndio atingiu a igreja Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Mariana,
Minas Gerais, onde o teto da nave, obra do mestre Francisco Xavier Carneiro, dois altares
laterais e parte do piso de madeira foram totalmente consumidos pelas chamas [5]. Concluída
em 1784, estava passando por um processo de restauração havia quatro anos, e problemas das
instalações elétricas temporárias para auxílio das obras de restauração foram a causa
provável do incêndio, figura 2.

(a)

(b)

Figura 2 – Imagens durante (a) e depois (b) do incêndio na Igreja Nossa Senhora do Carmo [5]
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O incêndio na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis, estado de Goiás, ocorrido em
2002, teve como provável causa adaptações inadequadas das instalações elétricas e de som,
além do uso inadequado de cera no piso, altamente inflamável, e velas acesas. Construído na
primeira metade do século XVIII, havia sido restaurado em 1999, sendo totalmente destruído
pelas chamas. [4]
Em 2003, um incêndio em uma edificação comercial (antigo hotel Pilão), figura 3, localizada à
praça Tiradentes, cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, causou sua perda total, ameaçando as
construções históricas vizinhas. Poderia ter ocorrido um acidente de proporções similares ao
bairro do Chiado, em Lisboa, se não fosse a existência de um beco lateral à edificação,
proporcionando um afastamento em relação aos demais edifícios próximos ao incêndio.

(a)

(b)

Figura 3 – Imagens do incêndio (a) e do que restou (b) do antigo Hotel Pilão

Em 2005 foi a vez do Mercado Público da cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina,
construído em 1898. Parte da área interna da edificação foi destruída pelas chamas, sendo a
causa provável as adaptações de instalações para abrigar atividades novas. [4]
No dia 21 de dezembro de 2015, um incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa,
localizado na Estação da Luz do Metrô, na cidade de São Paulo, figura 4. Esta edificação,
finalizada em 1901, possui estruturas trazidas da Inglaterra, com forte influência das
estruturas do Big Ben e da abadia de Westminster. Provavelmente causada por um curto
circuito, o incêndio se alastrou rapidamente, levando a óbito um brigadista que tentou
combate-lo. [6]

Figura 4 – Imagens do incêndio na Estação da Luz, onde se encontra o Museu da Língua Portuguesa [6]

Em junho de 2017 um incêndio atingiu a Casa Erbo Stenzel no Parque São Lourenço, em
Curitiba. Esta edificação foi erguida originalmente em 1928, transferida para o parque em
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

847

1998 e estava abandonada e fechada desde 2011. A construção era constituída de tábuas e
ripas de madeira de araucária e as prováveis causas são curto-circuito ou agentes externos. A
prefeitura optou pela demolição da edificação, ação desaprovada pelo Iphan de Curitiba. [7]
Em setembro de 2017, um casarão, no Rio de Janeiro, tombado pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (Inepac) e pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, foi atingido por
um incêndio e destruído parcialmente. Foi projetado para ser uma residência no século XIX,
em estilo neogótico. [8]

Considerações finais
Como mencionado anteriormente, o reconhecimento da interdependência ou
indissociabilidade entre bens materiais e imateriais de um dado grupo social reflete as
principais tendências mundiais relativas aos conceitos de patrimônio cultural e mostra que a
preservação de edificações acauteladas é importante não só pelo edifício em si, mas também
auxilia na preservação dos saberes, rituais e manifestações de uma cultura regional ou até
mesmo de uma nação.
Entendendo que a probabilidade de um incêndio em uma edificação acautelada pode se
asseverar em função de suas características, faz-se necessário, e por que não dizer, urgente,
um estudo capaz de propor intervenções específicas para a adequação destes edifícios de
forma a torna-los seguros em uma situação de incêndio.
Segundo PROCORO [9], a Unesco afirma que atuar na prevenção de incêndio nas cidades
coloniais brasileiras tem extrema importância devido às suas características desfavoráveis no
combate a este tipo de sinistro. Entretanto, tentar utilizar as normas, legislações e instruções
técnicas atuais dos corpos de bombeiros brasileiros, criados para serem utilizados em
edificações recentes, pode descaracterizar de forma irreversível as edificações históricas e,
pior, não conseguir atingir os níveis mínimos de segurança e combate ao incêndio pelas
características peculiares deste tipo de edificação.
É fato que já existem normativas nacionais com o objetivo de tratar o assunto de forma mais
adequada, entretanto, não esgotam o assunto, uma vez que questões como intervenções
arquitetônicas contemporâneas em edificações protegidas não são abordadas, mesmo porque
não é o objetivo e nem a metodologia adequada destas instruções e normativas técnicas.
Observa-se que este campo, no país, é extremamente carente de pesquisas, estudos e,
consequentemente, há falta de desdobramentos para o ensino, impedindo a formação de
mão-de-obra qualificada para atuar nesta área em específico.
Desta forma, se faz urgente o estudo desta área, pois questões de extrema importância para
o aumento da segurança contra incêndio, tais como a intervenção mínima para evitar a
descaracterização do bem, a possibilidade de reversibilidade de forma a permitir que
determinada intervenção possa ser futuramente removida e a previsão de procedimentos
preventivos adequados, poderão evitar ou minimizar danos causados por um incêndio.

Conclusão
Somente pelo fato de que o principal objetivo da prevenção contra incêndio é o da
preservação da vida humana já se justificaria o desenvolvimento desta área no país.
Entretanto, como foi apresentado anteriormente, garantir a segurança contra incêndio do
patrimônio cultural extrapola a questão do salvaguardo do bem, atingindo o auxilio na
preservação da memória cultural, o bem imaterial.
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E é neste contexto que entra a Ciência do Incêndio, uma vez que estudos nesta área
preconizam soluções inovadoras que não são atingidas pelas normas atuais. Por se tratar de
edificações especiais, os prédios acautelados se tornam campo de atuação ideal para diversas
áreas da Ciência do Incêndio, onde métodos empregados por esta área podem definir critérios
de segurança compatíveis com a edificação.
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Abstract
Great material losses in the ﬁeld of Cultural Heritage occurred due to ﬁres of various proportions. Numerous proposals for
the recovery of the building are imagined in the eagerness to revalue the past and keep the memory of the place alive. The
design chosen by the architects and the attendance to the Patrimonial Letters guide these proposals, although each building
has its peculiarity and unique characteristic to be preserved. The occurrence of a ﬁre always brings irreparale damage to the
individuals involved and to the aﬀected buildings. This article deals with four cases in which ﬁre consumed buildings of great
cultural and historical value: the buildings of Chiado neighborhood in Lisbon (Portugal, 1988), the Caraça Sanctuary, Catas
Altas (Brazil, 1968), the Third Order Church of Carmo, in Mariana (Brazil, 1999) and the former Hotel Pilão in Ouro Preto
(Brazil, 2003). The purpose of this article is to try to understand how Cultural Heritage institutions deal with partial losses or
total destruction of these buildings after catastrophes. It also seeks to verify if there was rescue of local memory and which
means were used to obtain such result.
Resumo
Grandes perdas materiais no campo do Patrimônio Cultural ocorreram devido à incêndios de proporções diversas. Inúmeras
propostas de recuperação do bem atingido são imaginadas na ânsia de revalorizar o passado e manter viva a memória do
local. A concepção escolhida pelos arquitetos e o atendimento às Cartas Patrimoniais guiam estas propostas, apesar de que
cada ediﬁcação tem sua peculiaridade e caráter único a ser preservado. A ocorrência de um incêndio sempre traz danos
incalculáveis para os indivíduos envolvidos e para as ediﬁcações atingidas. Este artigo aborda quatro casos em que o
incêndio consumiu ediﬁcações de grande valor cultural e histórico: as ediﬁcações do bairro Chiado em Lisboa (Portugal,
1988), o Santuário do Caraça, Catas Altas (Brasil, 1968), a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Mariana (Brasil,1999) e o
antigo Hotel Pilão em Ouro Preto (Brasil, 2003). A proposta deste artigo é tentar compreender como os órgãos de Patrimônio
Cultural lidaram com as perdas parciais ou destruição total destes edifícios após as catástrofes. Busca-se também veriﬁcar
se houve o resgate da memória local e quais foram os meios para obter tal resultado.
Keywords
Fire; Recovery; Cultural Heritage
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Recuperação de edifícios históricos após terem
sido atingidos por incêndio
Estudo de casos em Portugal e no Brasil
1. Introdução
Desde a formação das cidades, diversas edificações de valor cultural e histórico se
consolidaram. A preservação destas edificações é de extrema importância para a manutenção
da memória e do resgate da identidade local. Quando um incêndio atinge determinado local,
as edificações têm perdas irreparáveis.
As consequências de um incêndio são sempre desastrosas e, quando este incidente acontece
em edificações históricas, existe a preocupação em preservar o acervo nelas existente, além
da principal preocupação em salvar vidas [1].
Quando uma edificação é completamente destruída em um incêndio, é possível que a
memória relativa ao local também seja perdida. O resgate da memória está intimamente
ligado à questão da identidade. “A memória é um elemento essencial do que se costuma
chamar identidade, individual ou coletiva (...)” [2]. Portanto, é notável que ações para
resgatar a memória do lugar sejam feitas após o sinistro.
Na busca de valorização do passado, podem ocorrer a criação ou a reconstituição de lugares
de memória. Nora [3] acredita que os lugares de memória não são manifestações espontâneas
e necessitam de referências palpáveis à sua manutenção. Entretanto, a reconstrução é uma
ação controversa em termos de patrimônio. “A hipótese de reconstruir monumentos
arquitetônicos, destruídos por grandes catástrofes, sejam estas naturais ou humanas, é ainda
um tema polêmico no debate sobre a preservação do patrimônio cultural” [4]. Mesmo tendo
sofrido um incêndio, uma edificação ainda conserva seu valor histórico. A habilidade de se
relacionar com o passado é significativo e de grande valor. Remeter ao passado é uma
necessidade para nos mantermos fortes [5].
Neste contexto de perdas do patrimônio e propostas de recuperação arquitetônica, é válido
citar as Cartas Patrimoniais. A Carta de Veneza (1964) [6]descreve: “Art. 10.º Sempre que as
técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação de um monumento pode ser
assegurada com o apoio de todas as técnicas modernas de conservação e de construção cuja
eficácia tenha sido comprovada por dados científicos e garantida pela experiência”. Nesta
mesma carta, observa-se que “Art. 12.º Os elementos destinados a ocupar as falhas existentes
devem integrar-se harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes originais,
a fim de que o restauro não falseie o documento de arte e de história” [6].
A Carta de Washington [7] (1987) indica que “(...) A introdução de elementos de caráter
contemporâneo, desde que não perturbem a harmonia do conjunto, pode contribuir para o
seu enriquecimento”. Segundo Viñas [8], um aspecto importante é que a qualidade de uma
restauração depende do contexto em que a edificação está inserida. “Não existe uma boa
restauração, mas a boa restauração de tal objeto em tal circunstância” [8].
A seguir, serão analisados os seguintes estudos de caso: incêndio no bairro do Chiado, Lisboa
(Portugal, 1988); incêndio no Colégio do Caraça, Catas Altas (Brasil, 1968), incêndio na Igreja
de Nossa Senhora do Carmo em Mariana (Brasil, 1999) e incêndio do Antigo Hotel Pilão em
Ouro Preto (Brasil, 2003). Estes casos foram escolhidos para o referido estudo pois, apesar de
serem edificações de uso distintos, tratam de construções de grande valor histórico atingidos
incêndios de grande proporções.
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1.1. Bairro Chiado, Lisboa, Portugal
Lisboa é marcada por grandes abalos e acidentes naturais ao longo de sua história, haja visto
o terremoto (1º de novembro de 1755) e o incêndio no bairro do Chiado, em (25 de agosto
1988). O terremoto foi tão forte que foi sucedido de um maremoto com grandes ondas que
chegaram ao centro da cidade; onde não havia água do mar, o fogo se alastrou devido ao
grande desmoronamento e movimentações sísmicas. Alguns autores relatam que havia
diversos focos de incêndio por toda Lisboa, que perduraram dias até que as chamas se
apagassem. Estima-se que 3,6% da população da época tenha morrido e cerca de dois terços
da cidade foi devastada neste desastre natural. A destruição das edificações era geral, houve
fuga de criminosos, saques em todos os lugares; o caos se instalou e o cenário era de uma
verdadeira guerra vista por moradores atônitos, sem saber o que fazer e como sair daquela
situação nunca dantes vivenciada. Desta catástrofe, ressurge a vontade de controlar e
ordenar a cidade. A reconstrução foi proibida na época para que uma mesma linha de idéias e
pensamentos fossem seguidas e todos que desobedecessem eram punidos. Uma das premissas
era que deveria haver uma proposta arquitetônica e urbana coerente com a cidade a ser
recuperada, utilizando um sistema construtivo racional, sendo utilizado para o sucesso de
todo o processo um discurso único, ideológico e pragmático. [9]
Algumas das edificações que apresentavam risco de ruptura ou de entrar em colapso
estrutural tiveram de ser demolidas e, por serem muitas, o responsável pela execução desta
tarefa ficou conhecido como “Bota abaixo”. Houve intervenção em quase toda a parte baixa
da cidade, o processo foi lento e demorado. Esta primeira reconstrução lidou com desafios
entre o funcionalismo e o ideologismo, entre o tradicional e o moderno. Em 1780, o plano de
reconstrução demonstrou vazios simbólicos e monumentais, correlacionando o velho ao novo.
No final do século XIX, após a reconstrução do Chiado, as pessoas conseguiram voltar a
frequentar o local e a vida cultural começou a se recuperar na micro região de Lisboa. O
Chiado passou a ser conhecido e reconhecido pela intelectualidade e modernidade no País.
[9]

Figura 1: Bairro Chiado (Rua Garrett); ao centro, grande incêndio de 1988 e por último, a destruição causada pelo
incêndio. Fonte: http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/749.

O Chiado, em 25 de agosto de 1988, sofreu um incêndio de grandes proporções que destruiu
grande parte das edificações históricas do local. O incêndio começou nos edifícios da Rua do
Carmo e se espalhou por cerca de oito mil metros quadrados [9].
Acredita-se que o fogo teve início no edifício Grandella, que ocupa em planta cerca de mil
metros quadrados e num total de cerca de seis mil metros quadrados, sendo este constituído
de grandes vãos, sem qualquer planejamento e segurança contra incêndio. Não havia medida
corta fogo e os elevadores também não o possuíam, tornando a edificação um corpo único na
resistência ao fogo. Os armazéns do Chiado, edificação vizinha, abrigava diversos materiais
favoráveis à proliferação do fogo e também não possuía nenhuma medida de prevenção e
combate à incêndio, fato que fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. No interior
de algumas edificações, havia mercadorias inflamáveis, o que ocasionou o aumento das
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chamas. Nenhuma das edificações possuia sistema de detecção de incêndio; em poucas horas,
um patrimônio histórico de valor inestimável foi consumido pelo fogo. Os bombeiros
impediram que a tragédia fosse maior, mas deixaram para trás uma marca irreparável tanto
histórica quanto artística quanto sentimentalista em todos os que ali frequentavam. [9].
O Chiado, por sua localização geográfica estratégica, é a transição entre a parte alta e baixa
da cidade, tornando-se o local de passagem de muitas pessoas e local de trabalho e estadia
de muitos outros. Foram necessárias medidas imediatas para que os problemas de
acessibilidade ao local fossem solucionados com maior rapidez [9].
O arquiteto responsável pela restauração e reconstrução do Chiado foi o Álvaro Vieira Siza,
chamado como o “arquiteto do Porto”. Esta reconstrução levantou alguns debates pois não
houve concurso ou demais indicações. A reconstrução do Chiado resgata a atmosfera e a
essência original do bairro. Segundo o arquiteto, o incêndio não era o motivo para inserir uma
arquitetura moderna no local, devido ao fato do local possuir um sítio histórico arraigado de
memórias e histórias. A parte da modernidade viria com as novas necessidades, tais como as
adaptações cotidianas para portadores de necessidades especiais, para acessibilidades, para
os novos itens de segurança para combate a incêndio e pânico, passagens mais largas para
carros, pedestres, etc. O arquiteto estudou a fundo todos os projetos e tentou adaptar tudo
que era possível para não alterar as fachadas nem a volumetria original das edificações. Siza
estudou as alterações sofridas desde o terremoto nas edificações para não descaracterizar em
nada o perfil da paisagem local, visando a preservação da herança pombalina. Com a
reconstrução, novos acessos foram criados, os existentes foram refeitos e alguns ampliados.
[9].
Os trabalhos de recuperação da área sinistrada tiveram início logo após o ocorrido e perduram
até os dias atuais. Ainda falta concluir a área de ligação da Rua Garrett ao Largo do Carmo e
ao Terraços do Carmo. Para a reconstrução, as obras forma divididas em três etapas [9].

Figura 2: Esquema da divisão dos blocos A, B e C para a intervenção de Álvaro Siza. Ao centro, intervenção no pátio A
e por último, acesso à estação de metrô. Fonte: http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/749.

O bloco A possui cerca de 200m² de área; este bloco, tipicamente caracterizado por
edificações do tipo pombalino, apresentou em seu projeto de recuperação, um novo conceito
de espaço urbano, constituído de um pátio central que valoriza a estrutura existente. Situado
entre as Ruas Ivens, Garrett, Nova do Almada e Calçada nova de São Francisco. Sua
reconstrução foi completa e idêntica à original. A intervenção feita por Álvaro Siza integrou o
pátio interno para a utilização do público externo, permitindo que a mesma atmosfera do
bairro se integrasse neste ambiente anteriormente subutilizado. Este espaço amplo e aberto
contrasta e contrapõe à malha apertada dos quarteirões do Chiado [9].
O bloco B, também composto por edificações pombalinas, possui um pátio interno que é
responsável pela ligação de dois pontos importantes do bairro. Localizado entre a Rua
Garrett, a Rua do Carmo, a Calçada do Sacramento e o Convento do Carmo. Com a
reconstrução, houveram percursos de passagem para a ligação entre as ruas para facilitar o
acesso da parte alta com parte baixa. Algumas edificações passaram a possuir duas fachadas
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frontais, sendo uma voltado para o pátio e outra para a rua. Algumas das transformações
melhoraram a segurança e a salubridade das edificações [9].
O bloco C possui duas edificações peculiares e com significado histórico de grande
importância para a cidade. Localizado entre as Ruas do Carmo, Nova do Almada, Áurea e
Crucifixo, possui as edificações dos edifícios Grandella e Armazéns do Chiado. Estão
intimamente ligados à história local e da encosta geográfica ao qual estão inseridos. Neste
bloco, o arquiteto inseriu eixos de passagens que ajudam na consolidação bem como no fluxo
organizacional do conjunto arquitetônico local. Uma intervenção feita por Álvaro Siza, foi
utilizar parte da fachada dos Armazéns do Chiado como entrada de acesso à estação do metrô
Baixa-Chiado, que foi possível pela grande diferença de nível existente no local. O acesso é
feito através de escadas rolantes que levam à estação [9].

1.2. Colégio pertencente ao Santuário do Caraça, Catas Altas, Minas Gerais,
Brasil
O Colégio do Caraça faz parte do Santuário do Caraça, local marcado pela religiosidade. O
Santuário, situado na Serra do Caraça, município de Catas Altas, era formado por diversas
edificações em torno da catedral neogótica: o seminário, a morada dos religiosos, o refeitório
e o colégio [10]. O Colégio do Caraça foi construído no local para oferecer a formação
baseada na educação jesuíta. Irmão Lourenço, fundador do Santuário, chegou à região no
século XVIII e pretendia manter no colégio estudos com formação cultural e religiosa. O
Colégio do Caraça era centro de referência na formação de padres; no ano de 1966, o Colégio
do Caraça funcionou como instituição de formação sacerdotal e também para alunos em
regime de internato. Foi um centro educativo de enorme importância no país [11].
Em 1968 ocorreu um incêndio causado por um fogareiro elétrico na Biblioteca da instituição.
O sinistro ocorreu de madrugada e consumiu grande parte do acervo existente. As atividades
do Colégio do Caraça tiveram de ser encerradas após o ocorrido [11]. O Colégio, construção
oitocentista composta de três andares, teve a sua parte interna e telhado totalmente
destruídos, restando apenas as fachadas exteriores [10].
O projeto para recuperação da edificação queimada foi feito em 1990. O objetivo deste
projeto era transformar o Colégio incendiado em um local de memória, onde os visitantes
pudessem ver objetos do antigo colégio e obras literárias que sobreviveram ao desastre.
Dentre estes objetos, o próprio fogareiro que causou o incêndio encontra-se em exposição
[11]. O projeto de restauração foi elaborado pelos arquitetos Rodrigo Meniconi e Maria
Edwiges Leal, que não consideraram a idéia de reconstruir o Colégio. As ruínas deste foram
preservadas e foi colocado um volume em vidro fumê com estrutura em concreto armado.
“Todas estas soluções que colocariam em oposição o novo e o antigo produzem uma obra
arquitetônica que se apropriaria da pitoresca ruína para potencializar sua carga expressiva
contemporânea” [10].
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Figura 3: Colégio do Caraça e a intervenção arquitetônica: manutenção das ruínas e criação de museu para memória
dos objetos remanescentes.
Fonte: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/286743/1/Frederico_IsabelaBarbosa_M.pdf

1.3. A Igreja da Ordem Terceira do Carmo de Mariana, Minas Gerais, Brasil
A igreja da Ordem Terceira do Carmo foi construída no estilo rococó tardio mineiro na cidade
de Mariana, Minas Gerais, entre os anos de 1783 e 1835 [4]. No ano de 1999, as obras de
restauração da Igreja da Ordem Terceira do Carmo estavam prestes a serem concluídas
quando o incêndio aconteceu, decorrente de um acidente de trabalho.
O telhado desabou destruindo os altares laterais, o coro, o
paravento e a grade em balaústres que dividia a nave. As
peças em madeira da nave foram totalmente perdidas e as em
pedra ficaram bastante danificadas. O fogo não atingiu a
capela mor, mas o calor das chamas deslocou a superfície da
pintura do altar mor. [4, p.8]
A recuperação dos altares laterais foi feita apenas com volumes que repetiam a forma dos
altares destruídos, fazendo uma referência às partes destruídas, sem imitá-las. Este novo
altar com desenho simplificado recebeu acabamento na cor gelo brilhante e é facilmente
identificado como uma intervenção recente [4].

Figura 4: Igreja da Ordem Terceira do Carmo em chamas.
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/759
Ao centro e à direita, intervenção de recuperação dos altares laterais, mantendo apenas o volume dos altares, sem
proposta de imitar os originais destruídos. Fonte: http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/ST/STPCI-007-2.pdf
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1.4. Antigo Hotel Pilão (atual Centro Cultural e Turístico de Ouro Preto),
Minas Gerais, Brasil
O Centro Cultural e Turístico de Ouro Preto situa-se na Praça Tiradentes, centro histórico de
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Antigamente, o terreno acomodava o Hotel Pilão, casarão
histórico que abrigava o serviço de hotel no pavimento superior e comércio no pavimento
inferior [12].

Figura 5: Sequência de fotos do Antigo Hotel Pilão: a primeira foto apresenta a edificação original, no canto direito
da foto; em seguida, foto do incêndio do antigo Hotel e por último, o atual Centro Cultural e Turístico de Ouro Preto.
Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/93564

A causa do incêndio no Hotel Pilão é incerta, mas acredita-se que ocorreu por um vazamento
de gás proveniente da cozinha da edificação. A destruição do hotel foi completa, por se tratar
de um sobrado com características construtivas que não resistiriam à severidade do incêndio.
A grande quantidade de material combustível das lojas do andar térreo contribuiu para que o
fogo se alastrasse facilmente. [12].
A cidade de Ouro Preto consiste em um sítio histórico com arquitetura colonial; o Hotel Pilão
fazia parte deste contexto e desta forma, a reconstrução foi eleita como a solução do
incêndio [13]. Elementos contemporâneos como estrutura metálica, escadas de aço e guarda
corpos de vidro foram utilizados na reconstrução do antigo hotel. A fachada foi reconstruída
nos moldes da original [12].

2. Análise das reconstruções
Todos os casos de incêndio mencionados neste artigo tiveram propostas de resgatar a
memória do local. As sugestões de recuperação variaram devido à concepção dos arquitetos e
fatores locais. É possível notar semelhanças entre a intervenção no Bairro do Chiado e a
intervenção no antigo Hotel Pilão. Em ambos os casos, houve a preocupação em preservar a
imagem do sítio histórico local e promover a reintegração urbana.
No caso do Chiado, apesar da grande destruição, as fachadas dos edifícios mais importantes
suportaram o incêndio e foram devidamente recuperadas, apesar de terem tido o interior
remodelado. Novos usos foram adaptados para as edificações e um moderno sistema de
escadas rolantes foi instalado para facilitar a circulação, além da inclusão de acesso ao
metrô. Além disso, parques de acesso público foram traçados dentro de dois dos quarteirões
atingidos, facilitando o sistema de fluxos no bairro.
No caso do Hotel Pilão, a fachada original não suportou ao incêndio; foi reconstruída seguindo
o mesmo estilo da original, de modo a não prejudicar a imagem do entorno, composto por
edificações do estilo barroco. Apesar da fachada da edificação atual ser idêntica à original, o
interior revela materiais modernos em harmonia com resquícios estruturais do antigo Hotel
Pilão. Apesar da opção de reconstrução das fachadas do hotel ter sido controversa, não
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ocorreu o falseamento histórico do seu interior, pois o layout foi totalmente remodelado,
adotando materiais contemporâneos.
Contudo, nos casos das reconstruções do Chiado e do Hotel Pilão, foram utilizadas técnicas
construtivas contemporâneas, o que está de acordo com a Carta de Veneza (1964). Porém, a
discussão acerca de uma reconstrução no campo do patrimônio, especialmente no caso da
fachada do antigo Hotel Pilão, que é visualmente uma cópia do edifício destruído, ainda gera
controvérsias.
Nos casos do incêndio do Colégio do Caraça e da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, não
houve proposta de reconstrução; o desejo era de deixar claro que a edificação sofreu uma
avaria e que houve tentativa de recuperação. As ruínas do Colégio do Caraça foram mantidas
tal como restaram após o incêndio e o fato de ter se transformado em Museu materializou a
memória do lugar. As intervenções nas ruínas, feitas com materiais contemporâneos, como
concreto e vidro, se acomodam em harmonia ao que restou do Colégio. A estratégia de expor
as peças remanescentes em um memorial foi feita no Colégio do Caraça e também na Igreja
em Mariana, onde é possível ver as peças resgatadas do incêndio em um anexo a esta Igreja.
Estas intervenções estão de acordo com a Carta de Washington, que recomenda distinguir as
partes originais dos acréscimos, para não produzir falseamentos históricos. Nestes dois casos,
não há dúvida que as intervenções arquitetônicas foram feitas posteriormente; estas
intervenções não simulam um falso passado, mas enaltecem o que restou da catástrofe.

3. Considerações finais
Edificações que possuem grande valor cultural apresentam uma perda incalculável quando da
ocorrência de um incêndio. É possível concluir que houve ganho em termos de prevenção,
mas as perdas humanas jamais serão recuperadas.
A sensibilidade dos arquitetos frente às catástrofes é fator essencial para a consolidação de
um projeto de recuperação. Desse modo, independente de serem classificadas como soluções
adequadas ou inadequadas, cada restauração mencionada se revelou coerente por
justificativas conceituais ou regionais.
No caso do Chiado, Álvaro Siza, propôs conservar ao máximo, as características e o traçado
original da área sinistrada, inserindo novos elementos com sutileza, delimentando com
clareza o novo e o antigo. Preservando a memória e seguindo os preceitos das cartas
patrimoniais.
O Santuário do Caraça, em Catas Altas, Minas Gerais, os arquitetos Rodrigo Meniconi e Maria
Edwiges Leal, no projeto de restauração demonstram todo respeito e consideração à obra
sinistrada ao "ancorar" a nova arquitetura moderna às ruinas da antiga edificação,
contrastando totalmente os materiais, seguindo a volumetria e ritmo. Parte dos materiais
recuperados no incêndio forma expostos para remeter os visitantes a memoria ao antigo uso e
a antiga edificação.
Igreja da Ordem Terceira do Carmo em Mariana, Minas Gerais. A intervenção feita, após o
sinitro, de grande sensibilidade arquitetônica, sem falseamento histórico, respeita
claramente a volumetria, simetria e perspectiva que conduzem o olhar do observador ao
altar-mor da igreja.
Antigo Hotel Pilão, Ouro Preto, Minas Gerais. Intervenção baseada em uma reconstrução de
uma edificação histórica, onde as fachadas e a obra foram totalmente destruídas. A
edificação foi totalmente refeita, neste caso, a reconstrução torna-se um falseamento
histórico, visto que a edificação existente não é original, trata-se de uma cópia, feita com
material e técnica de construção modernas. Não possui valor histórico, não é feitas com os
mesmos materiais utilizados na época da construção do conjunto arquitetônico do entorno,
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não possui a mesma idade, nem as mesmas características históricas que marcaram
memória daquele lugar.

a

Cada lugar necessita de uma intervenção específica e cada arquiteto possui uma visão de
como esse projeto deve ser realizado, baseado nestas diferentes necessidades e visões nunca
saberemos qual será o melhor para uma edificação, mas como arquitetos temos que ter
consciência e respeito pela memória e identidade de cada obra a qual iremos intervir para
que preservermos o melhor para o futuro, visando sempre a segurança de todos e a
conservação da memória dos nossos antepassados.
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Abstract
The process of creating an architectural project is very complex and involves a large number of variables that will directly
inﬂuence in the solution proposed. Among the main variables we can highlight the climatic and geographic factors: climate,
relief, rainfall regime; Urban legislation: constructive potential, departures, templates; Building systems, budget; Poetic
intent and customer demand, among others. We know that each project is unique and the importance of these factors will
vary greatly in each proposal. Thus, from the beginning of the process, the architect needs technical knowledge to evaluate
all these variables in order to elaborate an initial sketch of the project. In these stage of early sketch, is the building safety
relating to ﬁre propagation taken into account? And if yes, what is the impact of such measures on the initial proposal? This
article discusses the role of the architect and the importance of the knowledge of ﬁre science, to add, from the earliest traits
of the project, solutions based on concepts based on safety and protected by the rules in order to Improve eﬃciency and
reduce costs with design revisions and use of alternative prevention systems, which could often be avoided if some solutions
were already incorporated into the building's architecture.
Resumo
O processo de criação do projeto arquitetónico é bastante complexo e envolve um número grande de variáveis que possuem
inﬂuência direta na solução proposta. Entre as principais variáveis se destacam: os fatores climáticos e geográﬁcos - clima,
relevo, regime de chuvas; legislação urbanística - potencial construtivo, afastamentos, gabaritos; sistemas construtivos,
orçamento; intenção poética e demanda do cliente, entre outros. Sabemos que cada projeto é singular e a importância
desses fatores pode variar muito em cada proposta. Dessa forma, desde o inicio do processo, o arquiteto precisa de
conhecimento técnico para avaliar todas essas variáveis para o esboço inicial do projeto. Será que nesses primeiros traços
do projeto a preocupação com a segurança da ediﬁcação em relação ao incêndio é levada em consideração? E se sim, qual o
grau de impacto de tais medidas na proposta inicial? O artigo em questão traz uma discussão sobre o papel do arquiteto e a
importância do conhecimento da ciência do incendio, para, agregar desde os primeiros traços do projeto, soluções
adequadas do ponto de vista da segurança, baseadas em conceitos e amparada pelas normas para melhorar a eﬁciência e
reduzir custos com revisões de projeto e utilização de sistemas alternativos de prevenção, que muitas vezes poderiam ser
evitados se algumas soluções já estivessem incorporadas na arquitetura da ediﬁcação.
Keywords
ﬁre science; architectural project ; building safety
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Interfaces entre a edificação segura e as decisões
na concepção do projeto arquitetônico
Introdução
No Brasil, a preocupação com a segurança das edificações contra incêndio é bastante recente.
Alguns desastres marcam profundamente povos e culturas e são decisivos para uma ruptura do
pensamento e de práticas rotineiras. No Brasil os incêndios nos edifícios Andraus, em 1972, e
Joelma, em 1974 foram responsáveis pela mudança de paradigma no cenário nacional. Após o
desastroso acidente do Edifício Joelma, [1] comenta a necessidade de fusão entre medidas
normativas e o processo de concepção do projeto de edificações, no sentido de potencializar a
segurança nas edificações no que diz respeito à proteção estrutural e de bens, assim como na
salvaguarda de vidas, aliados aos aspectos de habitabilidade. [1]
Até a década de 70, pouco se discutia sobre o tema da prevenção do incêndio, estando, assim,
restrita aos quartéis do Corpo de Bombeiros e aos conselhos de engenharia e arquitetura, não
havendo a participação da comunidade académica nos processos existentes.
Em 1976, após os incidentes ocorridos, foi criado o Laboratório de Ensaios de Fogo no Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo. O professor Teodoro Rosso, se destaca
nessa época como pesquisador na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU-USP) e apresenta um grande trabalho de pesquisa e compilação de dados que
deu origem a apostila “Incêndio e Arquitetura”, publicação pioneira na época.

O curso de arquitetura e urbanismo e a ciência do incêndio
Atualmente, percebe-se uma grande lacuna na formação dos arquitetos em relação a ciência
do incêndio. Avaliando os currículos das principais faculdades de arquitetura do Brasil, não são
encontradas nenhuma disciplina especifica nesta área. Muitos cursos de arquitetura de renome,
que formam arquitetos a muitas gerações, deixam a desejar nesse quesito.
Com relação às disciplinas de projeto, o tema da segurança contra incêndios nas edificações é
raramente abordado pelos professores, uma vez que estes também não possuem conhecimento
especifico da área, apesar da importância, da regulamentação normativa e da própria
responsabilidade técnica do profissional.
Dentro dessa estrutura, o programa de incêndio poderia ser abordado nas disciplinas de projeto
de forma pratica, claro que com o embasamento teórico necessário, ou também inserido no
departamento de tecnologia e construção, presente na maioria das estruturas curriculares
analisadas.
Porém, esse seria um tema que geraria bastante polêmica, uma vez que muitos professores e
profissionais encaram a questão do projeto de Segurança Contra Incêndio (SCI) como um assunto
meramente burocrático de atendimento a normas e que não merece atenção para ser discutidas
em ateliês de projeto e disciplinas especificas, criando um círculo vicioso, em que a falta do
ensino gera falta de profissionais habilitados e pesquisadores e que, por sua vez, gera uma
carência de corpo docente. Sendo assim, [2] comentam:
Caso se decidisse implantar cursos de SCI em todos os cursos de
arquitetura e engenharia, seria um desastre, pois não existem
quadros de professores suficientes para ministrar tais cursos.
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Existem apenas alguns professores orientando alunos de pósgraduação nessa área de conhecimento. [2]

Atribuições profissionais do arquiteto e mercado de trabalho
O oficio do arquiteto é milenar. Desde que habitamos o mundo, a arquitetura se faz presente
nas nossas cidades em diferentes escalas. Com formação ampla e critica, o arquiteto tem, hoje,
papel fundamental frente aos problemas urbanos e de moradia e estão mais sensíveis às
demandas sociais e ambientais, uma mudança importante de paradigma da profissão.
Atualmente, no Brasil, o exercício profissional do arquiteto é regulamentado e fiscalizado pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), criado com a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de
2010. Reivindicação antiga dos arquitetos, que buscavam maior representatividade e autonomia
nas decisões que norteiam o exercício profissional da categoria. A resolução do CAU nº- 21 de
05 de abril de 2012, dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e
urbanista e, conforme citado no artigo 3º, item 1.5.6, o arquiteto está habilitado a atuar em
projeto de sistemas prediais de proteção contra Incêndio.
Entretanto, na prática, observa-se que poucos profissionais de arquitetura atuam nessa área.
Os engenheiros civis e de segurança do trabalho são, hoje, maioria nesse mercado de trabalho.
Sob o prisma da formação dos arquitetos, essa realidade não surpreende, uma vez que, por se
tratar de conhecimento específico e pouco explorado nos cursos de graduação, há uma
completa falta de profissionais sensibilizados pela temática.
Hoje, no Brasil, e mais precisamente no Estado de Minas Gerais, os profissionais da área devem
seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (IT’s). Para isso, devem conhecer e interpretar tais IT’s e,
sobretudo, estarem familiarizados com os processos de aprovação e obtenção de licenças do
Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG).

Características construtivas e suas interfaces com a segurança do ambiente
construído
De maneira geral podem ser enumeradas várias características das construções que são
importantes e vão, inclusive, definir, por norma, os sistemas de segurança mínimos para
garantir a segurança da edificação em casos de sinistros: arranjo espacial, sistema estrutural
adotado, materiais de acabamento, forma do edifício, volumetria, número de pavimentos, área
total do edifício, área de cada pavimento, aberturas de ventilação, entre outros. Destaca-se,
neste trabalho: arranjo espacial, rotas de fuga, materiais de acabamento e sistema construtivo.

a. Arranjo espacial
O layout, principalmente em prédios corporativos de andar corrido e plantas livres industriais,
é decisivo para o escoamento da população em caso de sinistros, uma vez que este pode
encaminhar o fluxo de saída das pessoas e evitar acidentes no momento de pânico. De maneira
geral, nem sempre o layout é definido em projeto, e dada a sua característica flexível e
dinâmica, os responsáveis pelo uso e ocupação da edificação devem estar atentos às mudanças
de layout que podem reduzir a segurança dos usuários na evacuação do espaço em caso de
incêndio.
A localização e número das saídas e das circulações verticais, observando ainda área do
pavimento, devem ser dimensionadas para o atendimento às distâncias máximas a serem
percorridas, prescritos por norma, que vão garantir que a população alcance um local seguro
no menor espaço de tempo possível.
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É importante salientar que, em situação de emergência, existem dois tipos de comportamento
humano: o adaptativo ou comportamento organizado e o não adaptativo ou desorganizado,
competitivo.
De uma forma geral, a pessoa tem um comportamento
adaptativo, ou seja, consegue abandonar o edifício sem
se afastar dos padrões normais de comportamento.
Entretanto, em alguns casos, podem surgir alguns
fenômenos que contribuam para que o indivíduo passe a
ter um comportamento não adaptativo. [3]
Um comportamento não adaptativo pode surgir em ambientes com passagens estreitas ou

estrangulamentos, com falta de visibilidade das saídas, degraus das escadas mal dimensionados,
provocando quedas e aumentando ainda mais a sensação de pânico nos usuários e o próprio
comportamento competitivo. [4]
Outro ponto que merece destaque no arranjo espacial dos ambientes, é a definição da altura
do pé-direito (altura entre o piso e o teto), que tem influência direta na velocidade da
propagação do incêndio. Quanto menor a altura do pé-direito, considerando, inclusive, o uso
de forro, maior será a incidência do calor por radiação. Dessa forma, a propagação e a
velocidade do incêndio tendem a ser maiores.

Figura 01: Efeito da radiação na propagação do incêndio. [5]

b. Escadas, rampas e circulação: rotas de fuga
As rotas de fuga são projetadas logo no estudo preliminar de um projeto, pois são fundamentais
na definição de espaços coletivos e privados, na criação do partido arquitetônico e da estética
da edificação. Esses elementos são considerados decisivos para a segurança da edificação no
que tange a saída da população do local em caso de incêndio, quando bem dimensionados.
Em Minas Gerais, a IT-08 regulamenta as Saídas de Emergência das edificações, e traz as
principais fórmulas e tabelas para o dimensionamento destes elementos e, portanto, o
profissional deve ter pleno conhecimento de tais normas para o devido licenciamento das
edificações.
Outro fator importante é que, segundo a legislação vigente no Estado de Minas Gerais, toda
edificação de uso coletivo, seja residencial, comercial, industrial, etc., deve possuir o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento comprobatório das condições seguras para
abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de
equipamentos para combate a incêndio. [6]
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Entretanto, constata-se que a prática, em diversos escritórios de arquitetura, não é bem esta.
Muitas vezes o anteprojeto, uma vez finalizado pelo arquiteto, é encaminhado para análise de
um especialista de SCI que, nem sempre, faz parte da equipe do escritório e é contratado
apenas para a execução do SCI de um determinado projeto específico. Portanto, na maioria das
vezes, observa-se a necessidade de modificação do projeto arquitetônico posteriormente para
o atendimento das normas e para sua aprovação no CBMMG, o que implica em atraso nos prazos,
aumento dos custos do projeto e ainda prejuízo no partido arquitetônico definido à margem
das normas. Em última análise, essa prática também pode reduzir o nível de segurança da
edificação.

c. Materiais de acabamento
Com o desenvolvimento tecnológico, os materiais de acabamento têm passado por uma
verdadeira revolução, oferecendo uma infinidade de opções. Porém, muitas vezes, devido a
carência de laboratórios e corpo técnico, faltam ensaios e informações técnicas desses novos
produtos, colocando em risco a segurança das edificações e usuários.
Todos os materiais utilizados vão impactar na carga de incêndio e, consequentemente, no grau
de risco daquela edificação e, portanto, não podem ser especificados levando em consideração
apenas fatores estéticos, de custo ou conforto ambiental. Sendo assim, é necessário conhecer
alguns critérios para e escolha desses materiais, permitindo ao profissional a possibilidade de
optar por produtos com características adequadas à reação ao fogo (pequena produção de calor
e fumaça e baixa taxa de propagação superficial de chama). [2]
A especificação do tipo do piso pode influenciar bastante no momento da evacuação dos
edifícios. Devem ser antiderrapantes e não apresentar obstáculos e desníveis. [7]

Figura 02: Gráfico tropeço. [7]

d. Sistema construtivo
Na segurança das edificações, a prioridade é a proteção da vida humana e, em segunda
instância, a proteção dos bens (patrimônio). Como patrimônio se inserem, nesse grupo, não só
as edificações e conjuntos urbanos, como também as reservas naturais.
Em relação à precaução contra o colapso estrutural, as medidas de prevenção contra incêndio
devem ser definidas a partir da resistência dos elementos estruturais e da resistência ao fogo
da envoltória do edifício.
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O sistema construtivo é normalmente definido pelo arquiteto e sua equipe ainda nos estudos
iniciais do projeto e se apresenta, muitas vezes, como protagonista na definição do partido
arquitetônico da obra. Também é fundamental na definição dos custos, tempo de execução e
na definição do grau de segurança da edificação por meio do tempo de resistência ao fogo dos
materiais empregados.
Durante um incêndio, o comportamento dos materiais utilizados na edificação, incluindo os
acabamentos de paredes, tetos e pisos, e os sistemas construtivos, podem ser conhecidos por
meio de ensaios laboratoriais. Estes ensaios garantem os níveis aceitáveis de segurança contra
incêndio dos edifícios.
A NBR 14432 de 11/2001 define as exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos
de edificações, por meio do Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF).

Considerações finais
Uma vez identificado esse circulo vicioso, em que a falta do ensino gera falta de profissionais
habilitados e pesquisadores e, dessa forma, uma carência de corpo docente, é necessário traçar
metas para melhoria desse cenário.
Já se observa uma pequena mudança com uma aproximação das corporações do Corpo de
Bombeiros com a comunidade acadêmica, já demonstrando um grande passo para criação de
cursos, publicação de artigos e aperfeiçoamento dos profissionais da área.
Em 2013, no Brasil, a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria no Rio Grande do Sul, provocou
uma grande repercussão da mídia, pressionando as autoridades por mudanças. Em resposta a
alguns anseios da sociedade, a Presidência da República sancionou, em 2017, a chamada "Lei
Kiss" (Lei nº13.425, de 30 de março de 2017), que "estabelece diretrizes gerais sobre medidas
de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião de público". [8]
Esta lei foi considerada, pelos órgãos de fiscalização e regulamentação profissional do país,
uma vitória da área tecnológica, conferindo-lhe a responsabilidade legal para exercer, com
excelência, seu trabalho de defesa da sociedade.
Enfim, não cabe aqui definir quais as metas, mas sim deixar alguns questionamentos para
elaborar, de forma coletiva e colaborativa, melhorias na regulamentação atual, deixando as
normas menos prescritivas e mais analíticas, dando mais autonomia e também responsabilidade
aos profissionais, que para tanto, urge que estejam devidamente capacitados para tal.
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Abstract
The main objective of this study was to apply Analytic Hierarchy Process (AHP) and Information Value (IV) methods, using
geographic information system (GIS), to assess landslide susceptibility in Constantine region, NE Algeria. Landslide locations
within the study area were identiﬁed based on historical information, aerial photo interpretation, remote sensing images and
extensive ﬁeld surveys. A total of 29 landslides were mapped. We considered a total of 08 geo-environmental factors; these
included lithology, slope gradient, slope aspect, distance from faults, land use, distance from streams and geotechnical
parameters. The analysis of the relationships between theses factors and the landslide events was then carried out in GIS
environment. The area under the curve (AUC) plot showed that the susceptibility maps had a success rate of 77 % and 66%
for IV and AHP models, respectively. Based on the results of the AUC evaluation, the landslide susceptibility map produced
using the information value model showed good performance comparatively with AHP one.
Keywords
Information value (IV); Geographic information system (GIS); Susceptibility mapping; Analytic hierarchy process (AHP);
Analytic hierarchy process (AHP)
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GIS-based landslide susceptibility mapping using
Information Value and Analytic Hierarchy Process
methods in Constantine region, NE Algeria : case
study of A1 Highway
1 Introduction
Landslide susceptibility mapping is a novel approach in Algeria; it can be used as an efficient
tool which can gives additional efforts in landslides mitigation. So far, few attempts at
landslide susceptibility mapping were applied in Algeria [1, 2]. The A1 highway, or “East-West
Highway (EWH)” as it is also called, is considered as Algeria's most important road
project. The length of the highway corridor (1200 km) is divided into three sections; western,
central and eastern. The study area is located in the eastern one which is characterized by a
large exposure to slope instabilities and landsliding according to climatic and physiographic
conditions. The dominants topographic features are the result of very active tectonic events;
they are mainly high rise mountain chains, depressions and deep valleys. Neo-tectonic, to
which the area has been subjected, has resulted in many land movements before any human
intervention. The highway corridor was chosen to skirt Constantine city from its eastern side.
The achievement of this section required a lot of excavation works, embankments
construction, tunneling, etc. Nevertheless, in several locations, these works disturbed the
natural equilibrium and triggered potential instabilities of different magnitudes that may
threat the safety of highway users. In the study area, the worst recent event occurred in
January 2014, when a mass wasting was responsible for the collapse of the left tube of the
tunnel 1 of Jebel El Ouahch (Fig.1). This incident led to the closing of the EWH section
between Constantine and Annaba.
The aim of this paper is to provide and develop a deterministic-statistical compiled approach
for landslide susceptibility assessment by applying two different methods along a highway
road section. The first is analytic hierarchy process which a multi-parametric method. The
second one is a statistical approach based on information value, known as the statistical index
method. These models are tested, and the results are discussed.

2 The study area
The study area is located in the east of
Constantine city between latitude 4026087 to
4035781 m N and longitude 289356 to 292706
m
E
(WGS84
UTM
32N)
with
a total surface area of approximately 5.83
km2. The EWH corridor passes through the
area over a length of 13 km, it includes two
tunnels. The first one is located in the middle
of the study area; it cuts from south to north
Jebel El Ouahch with a length of 1,891.5 m.
The second is located 1.3 km north of the first
one; it crosses Jebel Kellal along a north-south
direction over a length of 295 m (Fig.1). The
slope angles in the area range between 0° and
42°, and the altitudes range between 659 and
1000 masl near Jebel El Ouahch.

Figure 1 – Location map of the study area
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3 Methodology and characterization of predisposing factors
3.1 Landslide inventory map
It is recognized that landslide inventories are the simplest form of landslide mapping
[3]. They offer information about the spatial distribution of the present landslide locations
and, when known, the date of occurrence and types of landslides that have left discernible
traces in an area. The landslides in the study area were identified using the historical records
of the National Highway Agency (ANA) of Algeria as well as Landsat 7 images. They were
confirmed and updated by field reconnaissance using a hand held GPS.
A total of 29 landslides were mapped (Fig.1). The smallest landslide that was identified in the
field has an area of 77 m2, while the largest one was 12,515 m2. The landslides cover about
0.058 km2 of the 5.83 km2 study area, which is approximately 1%.

3.2

Landslide conditioning factors

Selecting the appropriate conditioning factors with significant contribution in landsliding to
create a model is a challenge. There are no universal guidelines regarding the selection of
factors in landslide susceptibility mapping. The factors selected for landslide susceptibility
assessment in a GIS-based study must be operational, complete, non-uniform, fundamental,
and measurable [4]. Based on the above criteria, lithology, slope gradient, slope aspect,
distance from fault, land use, distance from streams and shear strength parameters (cohesion
and angle of internal friction), a total of eight potential predisposing factors were considered
in this study. A brief description of every presumed controlling factor is given below.

3.2.1 Lithology
Lithology plays an important role in landslide susceptibility
mapping [5]. Lithological characteristics of an area were
related to the landslide event. It is widely accepted that
lithology considerably influences the occurrence of landslides,
because lithological variations often lead to a difference in
the strength and permeability of rocks and soils. The
lithological units were extracted from the 1: 50,000 geological
map of the region in the form of a simplified digitized
lithological map. Formations were grouped into: (1) Recent
screes (Quaternary), (2) Arable land (Quaternary), (3) Old
glacis with pebbles (Salétian), (4) Conglomerate and sandy
clay (Mio-Pliocene), (5) Numidian sandstone, (6) Marl and clay
with boulders (Priabonian), (7) Clear limestone (Ypresian –
Lower Lutetian), (8) Flinty limestone (Ypresian – Lower
Lutetian), (9) Yellow boulder’s containing black marl
(Maastrichtian – Paleocene), (10) Limestone of Jebel Oum
Settas (Cenomanian), (11) Limestone with Miliolidea (Aptian),
(12) Dolomitic limestone (Barremian), (Fig.2).
Figure 2 – Lithological map of the study area

3.2.2 Topographic parameters
Topographic parameters are the most important geomorphological factors that influence
slope stability [6]. A 1/5,000 topographic map, provided by the ANA was used in the present
study to generate a digital elevation model (DEM) with 5*5 m resolution (Fig. 1). From this
DEM, slope angle and slope aspect thematic layers were prepared. The slope angle is the
primary factor used in the slope stability analyses because the shear forces are directly
influenced by the slope gradient [7]. Landslides in the study area are initiated on natural as
well as cut slopes of the road corridor. The slope angle map was subdivided into five classes
of inclination: (i) [0 - 5°], (ii) ]5 -10°], (iii) ]10 -15°], (iv)] 15 -25°] and (v) > 25° (Fig. 3a).
Slope aspect associated parameters such as exposure to sunlight, drying winds, rainfall
(degree of saturation), and discontinuities may affect the occurrence of landslides [18]. Slope
aspect map (Fig. 3b) contain eight classes: (i) North (N), (ii) North-east (NE), (iii) East (E), (iv)
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

870

South-east (SE), (v) South (S), (vi) South-west (SW), (vii) West (W) and (viii) North- west (NW)
[8].

3.2.3 Distance from faults
Active faults increase landslide susceptibility because rocks near a fault are weaker, due to
intense shearing [9]. Distance from faults increases the likelihood of occurrence of landslides.
Fault lineaments were digitized from the geological map of the region and updated by remote
sensing and an extensive field work. A digital thematic distance from faults map was
produced by creating six buffer zones around polylines : (i) [0 -50 m], (ii) ]50 - 150 m], (iii)
]150 -250 m], (iv) ]250 -550 m] and (v) ]550 -850 m] and (vi) > 850 m (Fig. 3c).

3.2.4 Land use
Many studies have reported the strong role of land use in the contribution to the occurrence
of landslides [10]. Barren slopes are more prone to landslides. In contrast, vegetative areas
tend to reduce the action of climatic agents such as rain etc. Based on Landsat 7 satellite
images and field study, three land use classes were considered: (i) Built-up area, (ii) Rock and
bare soils and (iii) Agricultural fields. About 60 % of the study area is represented by rock and
bare soils and the remainder is agricultural fields and built-up area (Fig. 3d).

3.2.5 Distance from streams
The saturation degrees of the materials directly affect slope stability. The proximity to the
drainage network is an important factor in terms of stability. Streams may negatively affect
stability by eroding or by saturating the toe materials of the slopes and hence reducing their
shear resistance [5]. For this study, the distance from streams map was created from DEM and
was divided into five classes: (i) [0 -50 m], (ii) ]50 - 100 m], (iii) ]100 -150 m], (iv) ]150 -200
m] and (v) > 200 m (Fig. 3e).

Figure 3 – Landslide susceptibility predisposing factors: a) slope gradient, b) slope aspect, c) distance from faults,
d) land use, e) distance from streams, f) cohesion, and g) angle of internal friction
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3.2.6 Geotechnical criterion
In this research, we attempt to apply a co-deterministic-statistical coupled approach
inasmuch the availability of Geotechnical data; a combination of deterministic and statistical
methods is presented as a possible solution for dealing with landslide hazard. We considered
necessary to introduce Geotechnical parameters, because they are very interpretative in
slopes stability. Geotechnical data were obtained from the National Highways Agency (ANA)
which carried out geotechnical investigations and testing along 13 km of the road corridor
during the period of 2005-2007. The mechanical parameters used in this study are the angle
of internal friction and cohesion. Thematic layers (Figs.3f and 3g) are prepared for the
encountered outcrops based on mean values of these parameters from boreholes. Over 45
boreholes were undertaken by the ANA; as shown in Fig.1. The spatial distribution of the
landslides closely reflects the different geotechnical properties of the outcropping geological
formations.
The above vectors layers were converted into raster format with 5*5 m grid cells and the
spatial datasets were processed in ArcGIS software.

4 Landslide susceptibility analysis
4.1 Analytic hierarchy process
Analytic hierarchy process (AHP) is a multi-criteria decision-making method that was
originally developed by Saaty (1980) [11]. It has been successfully employed in landslide
susceptibility mapping by several investigators [4, 12, 13].
The important steps of the AHP process are: (1) Standardize the factors (2) Determine the
weight of each factor (3) Aggregate the criteria. In the first step, factors and their spatial
representation should be associated with a common scale to make comparisons possible. The
level of susceptibility was set to 0, if a class of a factor has no influence. Conversely, a level
of susceptibility of 255 was given. In the second step, a comparison matrix is constructed, and
each factor is compared with the other factor, relative to its importance. The quality of the
comparison is described by the consistency ratio (CR), which is calculated as the ratio of the
consistency index (CI) and the random index (RI), as indicated in Eq. 1.
CR = CI/RI
(1)
A matrix with a satisfactory consistency level should yield a CR of less than 0.10. The low
consistency ratio (< 0.10) indicates that the computed weight for each factor is acceptable.
Using a Weighted Linear Combination (WLC), the landslide susceptibility map is derived (step
3). It is one of the most often used decision rule, which can be used in GIS [14]. In WLC, the
eight factors layers are overlaid and multiplied by their corresponding weight values.

4.2 Information value
The information value model was originally proposed by Yin and Yan (1988). It is a statistical
method for spatial prediction of an event based on the parameter and event relationship. It
has been very useful method for landslide susceptibility mapping by determining the
influence of parameters governing landslide occurrence in an area. The information value Ii
for a parameter i can be calculated using the following formula (Eq. 2) [15]:
Ii = log

(2)

Where
Si: Number of grid cells involving the parameter i and containing landslide;
Ni: Number of grid cells involving the parameter i;
S: Number of grid cells with landslide;
N: Total number of data points (grid cells).
Therefore, the total information value in a grid cell j is computed using Eq. 3:
(3)
Where, m is the number of the considered parameters, i = 1, 2, 3…, m and j = 1, 2, 3…, N. Xji
takes the value of 0 if the considered factor is absent within the pixel and equals to 1, if it is
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present. When Ii is negative, the likelihood of a landslide is less than average. On the other
hand, when Ii is positive, the likelihood of a landslide occurrence is greater than average.
This means that the likelihood of a landslide occurrence increases as the information value
increases.

5 Results and discussion
5.1 Analytic hierarchy process
Table 1 gives the relative weights of causative factor obtained from pair-wise comparison
matrix. They indicate that the slope angle is the most important parameter with a value of
0,3071, followed by lithology, internal friction and cohesion with, 0,2031, 0,1242 and 0,1242
respectively. The consistency ratio (CR) is 0,014; the ratio indicates an appropriate degree of
consistency, adequate to recognize the weight of each factor.
Table 1-Pair-wise comparison matrix, factor weights and consistency ratio of landslide influencing factors
Influencing factors
[1] Distance from faults
[2] Distance from streams

Pair-wise comparison matrix
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

1

Weight
0,0720

1/4

1

[3] Slope

4

7

1

0,0254

[4] Aspect

1

4

1/4

1

[5] Lithology

3

6

1/2

3

1

[6] Landuse

1

4

1/4

1

1/3

1

[7] Cohesion

2

5

1/3

2

1/2

2

1

[8] Angle of internal friction

2

5

1/3

2

1/2

2

1

0,3071
0,0720
0,2031
0,0720
0,1242
1

0,1242

Consistency ratio = 0,014

The integration of the various causative factors in a single landslide susceptibility index (LSI)
is given by a procedure based on the weighted linear sum (Eq. 4).
LSIAHP = 0,0720 x distance from faults + 0,0254 x distance from streams
+ 0,3071 x slope + 0,0720 x aspect + 0,2031 x lithology
+ 0,0720 x land use + 0,1242 x cohesion
+ 0,1242 x angle of internal friction

(4)

The resulting landslide susceptibility map generated through the AHP method is shown in Fig.
4a. It was reclassified into four relative susceptibility zones: low, moderate, high and very
high based on natural break classification method [16]. According to Fig. 4a, the susceptibility
condition is very high in the extreme north part of the study area. This area is mainly
represented by agricultural fields. Moderate landslide susceptible zones are shown to be
widely distributed in the south part and in the extreme north of the study area. The low
landslide susceptible areas are mainly in the central and in the south of the study area.

5.2 Information value
To perform the IV modeling, every thematic map was crossed with the landslide inventory
map using ArcGIS software, and the information value in each class was calculated (eq.2).
The resultant weights of each thematic map for the IV model are given in table 2.
Table 2-Spatial relationship between each factor contributing to a landslide and the landslide using the IV model
Si (m2)

Ni (m2)

Information value

0–5

775

1413400

-1,261

5 – 10

11800

2536900

-0,333

10 –15

28950

1286750

0,352

Parameter
Slope (°)
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15– 25

16125

502775

0,506

> 25

700

90650

-0,113

N

6175

1190025

-0,285

NE

875

327850

-0,574

E

175

168775

-0,985

SE

5450

318375

0,233

S

13300

614400

0,335

SW

7750

857850

-0,044

W

15200

994450

0,184

NW

9425

1358750

-0,159

Recentscrees (Quaternary)

500

350675

-0,846

Arable land (Quaternary)

13850

1407075

-0,007

Old glacis with pebbles (Salétian)

0

131475

0,000

Conglomerate and sandy clay (Mio-Pliocene)

8900

655450

0,133

Numidiansandstone

8200

1288900

-0,197

Marl and clay with boulders (Priabonian)

15100

904200

0,222

Clear limestone (Ypresian – Lower Lutetian)

0

3525

0,000

Flinty limestone (Ypresian – Lower Lutetian)

0

Aspect

Lithology

46600

0,000

Yellow boulder’s containing black marl (Maastrichtian – Paleocene) 10525

675525

0,192

Limestone of JebelOumSettas (Cenomanian)

625

132425

-0,326

Limestonewithmiliolidea (Aptian)

0

156675

0,000

Dolomiticlimestone (Barremian)

650

77950

-0,079

0 – 50

15850

1202525

0,112

50 – 150

26100

1455550

0,253

150 – 250

5925

917575

-0,190

250 – 550

6850

1577800

-0,363

550 – 850

1175

422500

-0,556

>850

2450

254525

-0,017

Built-up area

675

103000

-0,184

Rock and baresoils

32825

3551100

-0,034

Agricultural land

24850

2176375

0,057

0 – 50

30525

1875150

0,211

50 – 100

19575

1449625

0,130

100 – 150

6275

1012250

-0,208

150 – 200

1350

637575

-0,675

> 200

625

855875

-1,137

< 15

16250

1167025

0,143

15 – 25

33500

3124375

0,030

25 – 35

8500

1527025

-0,255

Distance from faults (m)

Land use

Distance from streams (m)

Angle of internal friction (°)
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35 – 45

100

12050

-0,081

< 100

32600

2501325

0,115

100 – 200

25000

2138475

0,067

200 – 300

625

850925

-1,134

300 – 400

125

339750

-1,435

Cohesion (kPa)

N = 5830475 m2 ; S = 58350 m2

When the information values are positive, the likelihood of occurrence of landslides is high.
All the weights of each class calculated with the information value model were analyzed by
summing the retained layer information to produce the final landslide susceptibility index
(LSI) map by the following equation:
LSIIV = (I slope) + (I aspect) + (I lithology) + (I Distance from faults)
+ (I land use) + (I Distance from streams)
+ (I Angle of internal friction)
+ (I cohesion)
(5)
The final calculated LSI values of the study area for the information value model range from 5,2573 to 1,8045. The landslide susceptibility map produced from the information value
method (Fig. 4b) was subdivided into four hierarchic classes (very high, high, moderate and
low) using the natural break method [16]. The very high susceptibility zones are mainly shown
in the north part and in the south of the study area. The medium susceptibility zones have
almost the same distribution as for of the very high susceptibility zones. The landslide
susceptibility is low in the central-northern part of the study area. The constructed map also
displays an excellent coherence with field observations, particularly the location of the mass
slide that occurred on January 2014 in the left tube of the tunnel 1 in Jebel El Ouahch which
falls into the high susceptibility zone.

Figure 4 – Landslide susceptibility map generated using a) analytic hierarchy process and b) information value

5.3 Validation of the predictive models
In this research, success rate curve has been used for validation, as shown in Fig.5. The
success rate curve is obtained by plotting the cumulative percentage of observed landslide
occurrence against the areal cumulative percentage in decreasing LSI values. The area under
the curve can be used to assess the prediction accuracy qualitatively [17]. The AUC for the
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landslide susceptibility map produced using the IV method is 0,7659 , which means that the
overall success rate of the landslide susceptibility map is 76,59 %. A success rate of 65,94 %
was found for the landslide susceptibility map based on the AHP method. The results obtained
from success rate graph indicate that the information value model look to be more accurate
in terms of the performance of landslide susceptibility mapping and has better prediction
accuracy than AHP model in the study area.

Figure 5 – Success rate curve of the constructed landslide susceptibility models.

6 Conclusions
Landslides are the most disastrous natural hazards in the north-east of Algeria. Their
assessment should been done before the construction of all types of engineering projects. A
correct assessment of the probability of landslide occurrence is therefore required for road
projects such as A1 highway. For this purpose, AHP and IV models were applied to product
landslide susceptibility maps along EWH road section in Constantine region, NE Algeria. To
achieve this objective, a landslide inventory map was prepared using 29 landslide locations.
Eight landslide influencing factors were considered, i.e. slope gradient, slope aspect,
lithology, distance from streams, distance from fault, land use and geotechnical parameters
(Cohesion and internal friction angle). For both methods, factors were assessed, and then
weights have been attributed to each of the considered factors. The results of validation
using the ROC curve of the two models have good agreement with other author’s work. The
AUC results show that the success rate of the IV model is higher (success rate 76,59 %)
comparatively with the success rate of the AHP model (success rate 65,94 %). This means that
the models produced in this study showed reasonably good accuracy in predicting the
landslide susceptibility of the study area especially the one produced from the information
value method. This method can be considered fully objective and reliable; it provided good
results that agree well with the landslide inventory map, as suggested by the percentage of
landslides that increased with the degree of susceptibility.
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Abstract
This work aims to assess the accessibility for private and public transport in the municipality of Covilhã, in particular to the
main facilities of the municipality. It was used a Geographic Information System (GIS) to analyze the road network. After the
treatment of the geographical component of the municipality’s road network and the organization of all the necessary data,
three accessibility evaluation analyses were performed using the Network Analyst extension of the program ArcGIS®: 1)
accessibility to the main facilities of the municipality and between parishes by private transport (isochronous and OriginDestiny matrices); 2) accessibility to the main facilities of the municipality by urban public transport (isochronous and OriginDestiny matrices); 3) accessibility to the main facilities of the municipality by inter-urban public transport (time). It was also
determined the percentage of the population and the proportion of the territory covered by diﬀerent travel times, for private
transport. The results show that the accessibility is quite reasonable, either using private transport inside the municipality
(maximum 20 minutes and covering nearly 95% of the resident population), or urban public transport inside the urban
perimeter (maximum 50 minutes). However, the periphery parishes of the municipality have lower levels of accessibility for
inter-urban public transport.
Resumo
O estudo apresentado pretende avaliar a acessibilidade por transporte particular e transporte coletivo para o Município da
Covilhã, em particular aos equipamentos principais do concelho, recorrendo para o efeito à utilização das ferramentas de
análise de redes disponíveis num Sistema de Informação Geográﬁca (SIG). Após o tratamento da componente geográﬁca da
rede de estradas do concelho e a recolha e organização da informação necessária, foram efetuadas 3 análises de avaliação
da acessibilidade usando a extensão do ArcGIS® - Network Analyst: 1) acessibilidade aos principais equipamentos do
concelho e entre freguesias, por transporte particular (isócronas e matriz OD); 2) acessibilidade aos principais equipamentos
do concelho, por transporte coletivo urbano (isócronas e matriz OD); 3) acessibilidade aos principais equipamentos do
concelho, por transporte coletivo interurbano (tempos). Foi ainda efetuada uma avaliação da percentagem da população e
do território servido para diferentes tempos de viagem, por transporte particular. Os resultados apontam para níveis
bastante razoáveis de acessibilidade por transporte particular (máximo de 20 minutos e abrangendo praticamente 95% da
população residente) e por transporte coletivo urbano (máximo de 50 minutos), respetivamente ao nível do concelho e ao
nível do perímetro urbano. A análise revelou níveis de acessibilidade inferiores por transporte coletivo interurbano,
principalmente para as freguesias mais periféricas do concelho.
Keywords
Accessibility; Geographic Information System (GIS); Municipal Management; Private Transport; Private Transport

878

Avaliação das Acessibilidades no Concelho da
Covilhã com recurso a SIG
1. Introdução
A União Europeia prevê a mobilidade sustentável como um objetivo comum e essencial às
políticas e estratégias territoriais. Nesse sentido pressupõe que os cidadãos, viv endo em
cidades, vilas ou aldeias, disponham de condições e escolhas de acessibilidade e de
mobilidade que lhes proporcionem deslocações seguras, confortáveis, com tempos aceitáveis
e custos acessíveis [1].
Com o crescente desenvolvimento das regiões , o conceito de acessibilidade e a sua avaliação
tem ganho uma importância significativa na gestão do território. Neste sentido, um estudo
sobre a acessibilidade permite estudar a capacidade de atingir determinados destinos,
dependendo do meio de transporte escolhido, da vivência urbana, da localização no
território, dos bens e serviços aos quais se pretende aceder, permitindo assim, intervir ao
nível da melhoria da qualidade de vida das populações.
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) revelam-se neste âmbito uma ferramenta
essencial ao estudo da acessibilidade, pois auxiliam a avaliação da acessibilidade através da
determinação de tempos de viagem, de distâncias percorridas e de custos de deslocação.
No estudo apresentado, o concelho da Covilhã foi o escolhido como caso de estudo, uma vez
que não existem análises da acessibilidade rodoviária do concelho com uma extensão e
abrangência que permitam auxiliar efetivamente a gestão municipal. Tendo em conta este
facto, pretende-se avaliar a acessibilidade por transporte individual (TI) e por transporte
coletivo urbano e interurbano (TCU e TCI) a um conjunto de equipamentos do concelho. O
mapeamento dos dados, as análises, e a visualização de toda a informação foram efetuados
com recurso à extensão Network Analyst do software de SIG ArcGis®.

2. Acessibilidade na gestão do território municipal
A acessibilidade pode ser definida como a facilidade facultada às pessoas para atingirem um
destino, utilizando um determinado sistema de transportes, dependente da exis tência da
escolha modal, do custo ocasionado pela deslocação, do tempo de percurso, da segurança em
todas as etapas da viagem e da compatibilidade das limitações individuais relativas a horários
e capacidades físicas [1]. A sua avaliação pode ser efetuada através da medição por isolinhas
de distâncias e custos, por isócronas e por Matrizes Origem-Destino (OD) que permitem avaliar
distâncias e tempos de cada ponto do território a todos os outros.
Os municípios, através dos seus planos municipais (Plano Municipal de Ordenamento do
Território – PMOT, Plano Diretor Municipal – PDM, Plano Pormenor – PP e Plano de Mobilidade
e Transportes – PMT, entre outros), permitem aos decisores políticos estabelecer estratégias
de intervenção através da definição de um conjunto de ações e medidas com vista à melhoria
das condições de acessibilidade da população, antecipando e minimizando assim os problemas
que possam vir a existir no território.
É possível para diferentes tipos de planos municipais considerar diferentes medições da
acessibilidade. Deste modo, para os PMOT podem ser calculados os caminhos mínimos
(distância e/ou tempo) com base na atribuição de velocidades para cada tipo de
infraestrutura e meio de deslocação, por pontos selecionados, em rede (matriz) e pela área
de influência a partir de um ponto (isolinhas). Já ao nível dos PDM podem ser calculadas
distâncias entre pontos importantes da estrutura urbana (paragens e interfaces de transporte,
equipamentos coletivos, centroides de áreas habitacionais, serviços de interesse geral, etc.) e
avaliados os tempos de deslocação para os diferentes meios de transporte. Para o caso dos PP
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pode-se avaliar a acessibilidade pedonal aos serviços e equipamentos ou às paragens dos
transportes coletivos, para todos os tipos de utilizadores.
As análises e os estudos referidos são em geral morosos e com risco de não apresentarem
resultados fidedignos caso não exista um sistema que permita compilar, organizar e analisar a
informação. Os Sistemas de Informação Geográficos (SIG) apresentam-se assim como uma
ferramenta que permite a realização deste tipo de análises de forma organizada, célere e
apresentando resultados fidedignos. Este aspeto é também referido no despacho nº12/94 do
Ministério do Planeamento e da Administração do Território [2], de onde se salienta: “A
gestão urbana e municipal, para poder ser realizada com eficácia, (…) não pode prescindir do
recurso à exploração de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que são instrumentos (…)
vocacionados para disponibilizarem, em tempo real, a informação atualizada relevante (…) e
apoiar a decisão, designadamente através da simulação de diversos cenários de intervenção
possíveis.”.

3. Ferramentas SIG para avaliação da acessibilidade
Os SIG permitem organizar e manipular informação espacial e alfanumérica georreferenciada.
Estes surgem como aliados à governação, pois possibilitam gerir e monitorizar informação
espacial e alfanumérica de suporte à gestão municipal, permitindo organizar e gerar nova
informação, uma melhor manutenção de registos, uma maior eficiência, um suporte à tomada
de decisão e uma melhor comunicação entre os vários serviços. Apesar da sua implementação
constituir um processo demorado e com alguns encargos económicos associados, a médio e
longo prazo possibilita uma diminuição de custos e principalmente uma melhoria das
condições de vida das populações.
No que diz respeito à avaliação da acessibilidade, esta constitui um aspeto fundamental da
gestão autárquica que permite, com base nos planos em vigor, sustentar e sugerir decisões
políticas que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos. Esta avaliação pode ser efetuada
com recurso a um SIG, sendo necessário para tal a criação de uma base de dados geográfica e
alfanumérica georreferenciada que junte um conjunto de informações relativas à rede viária,
aos transportes urbanos, ao comércio e aos serviços, entre outros.
De entre as alternativas de software proprietário, livre e de código aberto disponíveis e que
permitem medir a acessibilidade de redes, a extensão Network Analyst do ArcGis® foi a usada
na avaliação da rede em estudo. O Network Analyst utiliza um modelo de dados configuráveis
de uma rede de transportes que possibilita ao utilizador planear rotas e calcular o tempo de
viagem mais curto, encontrar as infraestruturas mais próximas, criar mapas de isolinhas
(distância, tempo, custo, etc.), criar matrizes OD e resolver problemas e necessidades da
análise de redes.

4. Caso de estudo: Avaliação da acessibilidade aos principais equipamento s
do Concelho da Covilhã
4.1. O Concelho da Covilhã
O concelho da Covilhã situa-se no distrito de Castelo Branco, na região centro do país (NUTS
II). É composto por 21 freguesias (das quais 5 se situam dentro do perímetro urbano)
compreendendo uma área aproximada de 550 km². Apresenta uma população aproximada de
51 797 habitantes residentes (Censos 2011), dos quais 59,51% pertencem à faixa etária dos 20
aos 64 anos e 23,65% pertencem à faixa etária com mais de 65 anos, tendo este último valor
aumentado de ano para ano [3]. É um concelho onde a população não se encontra dividida
uniformemente pela sua área territorial, residindo essencialmente perto do centro urbano.
Por consequência, constata-se um despovoamento das freguesias periféricas, locais onde
reside essencialmente uma população mais idosa, o que torna a acessibilidade aos diversos
equipamentos e serviços, localizados no centro urbano, crucial para atender às necessidades
desta faixa etária, assim como das restantes.
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O município apresenta uma rede viária extensa, com aproximadamente 1851 km, e é
atravessado pela Autoestrada da Beira Interior (A23), um dos principais corredores de
entrada/saída do país. Salienta-se ainda a proximidade à Serra da Estrela. De entre os eixos
viários principais destacam-se a Estrada Nacional 18 (EN18), que efetua a ligação entre as
cidades de Castelo Branco, Covilhã e Guarda, e o Eixo Tortosendo-Covilhã-Teixoso (TCT). O
concelho apresenta uma rede de transportes públicos que inclui serviços de táxis, comboios,
autocarros urbanos (Covibus) e interurbanos.
A Covilhã apresenta um conjunto abrangente de equipamentos e serviços nas áreas da saúde,
desporto, lazer, educação, cultura e comércio, entre outros. Constata-se que a grande
maioria destes equipamentos e serviços encontra-se na zona urbana da Covilhã, remetendo,
para a maioria das restantes freguesias, as extensões de saúde, as juntas de freguesia e
outros serviços de pequena dimensão.

4.2. Metodologia
O presente estudo visa avaliar a acessibilidade entre as freguesias do concelho da Covilhã e
21 dos principais equipamentos do concelho. Esta avaliação é efetuada com recurso a análises
desenvolvidas com a extensão Network Analyst do software ArcGis®. Visto não existirem
dados geográficos organizados da rede viária do concelho, foi preparado um ficheiro em
ArcMap para edição e correção da rede viária do concelho e da rede de Transportes Coletivos
Urbanos (TCU). Foram ainda efetuadas operações de introdução de dados sobre a população,
horários e localização dos principais equipamentos do concelho.
Em relação à rede viária, esta foi inicialmente extraída da plataforma Geofabrik, tendo-se
procedido à sua correção e complementação da informação através da introdução do nome
das ruas, do corte das linhas representativas das vias (em cada cruzamento, mudança de
direção e saída de rotunda) e da definição de parâmetros de elevação (Elevation Fields), do
campo Oneway (permite restringir a circulação numa via), da hierarquia viária (VC – Vias
Coletoras, VDP – Vias Distribuidoras Principais, VDL – Vias Distribuidoras Locais, VAL – Vias de
Acesso Local) e das velocidades de circulação médias a considerar na análise (dependentes da
hierarquia da viária: VelVC = 70 km/h, VelVDP = 50 km/h, VelVDL = 40 km/h e VelVAL = 30 km/h).
A rede de TCU existente [4] foi atualizada e preparada através do corte das linhas
representativas nos locais de paragem e da criação de parâmetros de elevação (Elevation
Fields) e do campo Oneway.
Foram ainda inseridos no SIG:
• Dados relativos à delimitação do concelho, das freguesias e das subsecções
estatísticas (provenientes do INE);
• Dados da população (Censos 2011);
• Horários das carreiras de Transportes Coletivos Interurbanos (TCI);
• Localização dos principais equipamentos coletivos do concelho (21 equipamentos).
Foram igualmente definidas 3 zonas centrais de localização dos equipamentos . A definição
destas zonas teve em conta a concentração de equipamentos no território, a altimetria da
zona urbana (uma vez que se trata de uma cidade de montanha), os principais eixos viários e
a divisão territorial, tendo-se arbitrado com base na análise de cada zona um centroide
representativo do ponto convergente das viagens realizadas :
• CentroideZona1: Complexo Desportivo da Covilhã, localizado a uma cota aproximada de
487m;
• CentroideZona2: Central de Camionagem, localizado a uma cota aproximada de 547m;
• CentroideZona3: Parque de Estacionamento Subterrâneo, localizado a uma cota
aproximada de 676m.
Salienta-se que entre cada centroide e os equipamentos da respetiva zona, o tempo de
percurso por TI varia entre 1 a 2 minutos.
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4.3. Análises da acessibilidade
4.3.1. Acessibilidade por TI
1) Análise da acessibilidade para as freguesias do concelho da Covilhã através de isócronas e
matriz OD
Com a primeira análise pretende-se determinar o tempo despendido numa viagem efetuada
por TI desde cada freguesia do concelho aos principais equipamentos e às restantes
freguesias. Nesta análise foram consideradas as freguesias desagregadas, perfazendo um total
de 28 freguesias. Foram então realizadas 28 análises que resultaram em 28 mapas de
isócronas. A origem das viagens foi considerada na Junta de Freguesia respetiva. Nas análises
para obtenção das matrizes OD, a origem das viagens foi igualmente considerada na Junta de
Freguesia respetiva, sendo os destinos os 3 centróides das zonas de equipamentos definidas.
Na Figura 1 é possível visualizar um dos 28 mapas de isócronas, neste caso o correspondente à
avaliação da acessibilidade para a Freguesia da Covilhã. O resumo dos tempos e distâncias
entre cada freguesia e os centroides é apresentado na Tabela 1.

Figura 1 - Avaliação da acessibilidade entre a Freguesia da Covilhã e os principais equipamentos e restantes
freguesias do concelho com recurso a isócronas [5]
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Tabela 1 - Resumo dos tempos e distâncias obtidos entre cada freguesia e os centroides das 3 zonas de equipamentos [5]

Junta de Freguesia
Aldeia de São Francisco
de Assis
Aldeia do Souto
Barco
Boidobra

Tempo (min)
Zona 1 Zona 2 Zona 3

Distânc ia (km)
Zona 1
Zona 2 Zona 3

46,17

47,15

48,45

33,61

34,18

35,02

18,74
22,66
3,82

19,96
23,64
5,51

21,48
24,94
3,52

14,84
17,86
2,78

14,36
18,10
3,68

15,23
18,94
2,24

Canhoso
Cantar-Galo
Casegas
Cortes do Meio

5,81
7,16
37,15
20,21

5,52
8,20
38,13
21,18

6,69
7,46
39,43
22,48

5,10
5,53
26,32
17,75

3,83
6,09
26,88
17,65

4,67
4,94
27,72
18,70

Coutada
Covilhã
Dominguizo

19,92
2,36
11,31

20,90
0,64
12,28

22,20
2,41
13,58

17,54
1,84
8,89

17,16
0,41
9,46

18,21
1,57
10,30

Erada
Ferro
Orjais
Ourondo

33,34
12,83
11,92
35,84

34,31
13,74
13,14
36,81

35,61
15,94
14,66
38,11

23,33
11,38
9,35
26,02

23,89
11,95
9,62
26,58

24,73
12,79
11,07
27,42

Paul
Peraboa
Peso
São Jorge da Beira

25,23
15,98
16,68
54,51

26,21
16,66
17,66
55,49

27,51
18,86
18,96
56,79

20,00
12,59
13,05
36,34

19,29
12,71
13,61
36,90

20,34
13,77
14,16
37,74

Sarzedo
Sobral de São Miguel
Teixoso
Tortosendo

17,14
47,82
6,98
7,42

18,36
48,80
5,57
8,39

19,88
50,10
7,42
9,69

13,79
33,73
5,32
7,11

14,18
34,29
3,89
6,29

14,45
35,13
4,85
6,93

Unhais da Serra
Vale Formoso
Vales do Rio

24,49
19,24
14,66

25,46
20,46
15,63

26,76
21,98
16,93

18,24
15,36
12,44

18,67
15,93
12,00

19,51
16,77
13,06

Verdelhos
Vila do Carvalho

22,80
10,94

24,02
9,40

25,53
9,71

18,11
7,71

18,42
6,33

19,26
7,38

2) Análise ao território e população servida pelos equipamentos através de isócronas
Nesta análise pretende-se avaliar a percentagem da população abrangida e a área de
território alcançado para determinados tempos de viagem. Para tal realizou-se um mapa de
isócronas com origem no centróide da zona 2 (Central de Camionagem). A Central de
Camionagem foi escolhida por ser um ponto central em relação à localização dos
equipamentos. Como resultado desta análise apresentam-se polígonos que representam
tempos de percurso entre 5 a 60 minutos para TI. A percentagem da população e do território
abrangidos por cada uma das isócronas foi determinada, sendo apresentada na Tabela 2. Na
Figura 2 é apresentado o mapa de isócronas gerado na análise.
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Tabela 2 - Número e percentagem da população residente e área territorial abrangida pelas isócronas de 5, 10, 20,
30, 40, 50 e 60 minutos para o transporte individual [5]
Isóc rona (min)

Hab. (un)

Hab. (%)

Área (km²)

Área (%)

5

21963

42,40

36,73

6,61

10

36352

70,18

148,57

26,74

20

43148

83,30

333,68

60,06

30

49260

95,10

461,36

83,04

40

50050

96,63

499,87

89,97

50

50708

97,90

532,22

95,79

60

51797

100,00

555,60

100,00

Total

51797

100,00

555,60

100,00

Figura 2 - Avaliação da percentagem da população e área territorial abrangida com recurso a isócronas [5]

4.3.2. Acessibilidade por TCU
1) Análise da acessibilidade das freguesias servidas por TCU e da Central de Camionagem às
paragens localizadas junto aos principais equipamentos do concelho
Esta análise pretende avaliar o tempo despendido numa viagem, por TCU, a partir de cada
freguesia abrangida por este tipo de transporte até um ponto central da cidade, e a partir
desse ponto, até à paragem mais próxima dos equipamentos coletivos considerados. Para tal
usou-se a rede de TCU, tendo sido adotada na análise uma velocidade média de circulação de
20 km/h (definida com base em dados de 2014, que permitiram determinar uma velocidade
média de circulação dos TCU a operar na Covilhã de 22,8 km/h). A Central de Camionagem
(centróide da zona 2) foi considerado o ponto de origem da análise de isócronas. Identificouse ainda a paragem mais próxima dos equipamentos e admitiu-se que um passageiro se
desloca a pé, ao longo da rede viária, a uma velocidade média de 3 km/h. A definição desta
velocidade pretende traduzir também as dificuldades da deslocação pedonal devidas à
orografia da cidade. Os elevadores e as escadarias existentes na zona de estudo não foram
consideradas nesta fase da análise, prevendo-se a sua inclusão numa análise futura.
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Como resultado foi obtido um mapa de isócronas que representa tempos de percurso
compreendidos entre 5 a 50 minutos, para viagens efetuadas com recurso ao TCU mais a
componente pedonal (Figura 3). A Tabela 3 mostra os tempos de percurso obtidos entre a
Central de Camionagem e a paragem mais próxima dos equipamentos considerados. Já a
Tabela 4 apresenta os tempos de percurso para viagens efetuadas entre a Central de
Camionagem e as Juntas de Freguesia, considerando igualmente a componente pedonal.
Tabela 3 – Tempos de percurso para viagens efetuadas por TCU entre a Central de Camionagem e as paragens mais
próximas dos principais equipamentos do concelho [5]
Origem

Central de
Camionagem

Equipamento

Paragem

TPU
Tempo (min)

Central de Camionagem

C. Camionagem

0,00

Serra Shopping

Serra Shopping

1,95

Escola Secundária Quinta das Palmeiras

Escola das Palmeiras

1,99

Intermarché

Intermarché Ascendente

2,09

UBI: Faculdade Ciências da Saúde

Faculdade Medicina

3,60

Escola Secundária Frei Heitor Pinto

Terminal 2

3,78

Estação Ferroviária

Estação

4,19

Complexo Desportivo da Covilhã

Hotel Turismo

4,63

Escola Secundária Campos Melo

Esc. Frei H. Pinto

4,84

Tribunal

C. Comercial Estacão

5,07

Centro de Saúde

Centro de Saúde

5,32

Finanças

Finanças

6,03

Centro Hospital da Cova da Beira

Hospital

6,30

UBI: Polo principal e Faculdade de Engenharia

UBI

6,59

UBI: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Polo IV

8,71

Estádio José Santos Pinto

Grupo da Mata

10,57

Piscina Municipal

Igreja Penedos Altos

10,80

Câmara Municipal da Covilhã e CTT
Pelourinho
11,72
Nota: A tabela inclui todos os percursos por TCU entre a Central de Camionagem e os principais equipamentos
considerados no estudo, no entanto, para percursos inferiores a 500m a deslocação pedonal pode ser considerada
mais atrativa.
Figura 3 - Análise da acessibilidade por TCU aos principais equipamentos do concelho [5]
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Tabela 4 – Tempos de viagem entre a Central de Camionagem e as Juntas de Freguesia para o TCU mais componente
pedonal [5]
Origem

Destino (Junta de Freguesia)

Tempo (min) - TCU+P

Covilhã

5,42

Cantar-Galo

14,28

Boidobra

15,98

Vila do Carvalho

24,72

Tortosendo

25,64

Canhoso

30,65

Teixoso

31,20

Central de
Camionagem

2) Análise da acessibilidade das freguesias servidas por TCI à Central de Camionagem
A segunda análise avalia o tempo despendido numa viagem por TCI, partindo de cada
freguesia, até aos principais equipamentos do concelho. Para tal, recolheu-se informação
sobre os horários das viagens efetuadas pela Auto Transportes do Fundão e admitiu-se que um
passageiro viaja inicialmente por TCI até à Central de Camionagem e posteriormente, para o
equipamento, por TCU. Um exemplo dos resultados obtidos, neste caso para a freguesia do
Tortosendo, é apresentado na Tabela 5, onde os tempos correspondem aos tempos de
percurso TCI+TCU.
Tabela 5 - Tempos de percurso TCI+TCU entre a freguesia do Tortosendo e os principais equipamentos do concelho [5]

Equipamento

Tempo (min)
TCU

Central de Camionagem

0,00

Tortosendo
Tempo (min)
TCI+TCU
14,14

Serra Shopping

1,95

16,09

Escola Secundária Quinta das Palmeiras

1,99

16,13

Intermarché

2,09

16,23

UBI: Faculdade Ciências da Saúde

3,60

17,74

Escola Secundária Frei Heitor Pinto

3,78

17,92

Estação Ferroviária

4,19

18,33

Complexo Desportivo da Covilhã

4,63

18,77

Escola Secundária Campos Melo

4,84

18,98

Tribunal

5,07

19,21

Centro de Saúde

5,32

19,46

Finanças

6,03

20,17

Centro Hospital da Cova da Beira

6,30

20,44

UBI: Polo principal e Faculdade de Engenharia

6,59

20,73

UBI: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

8,71

22,85

Estádio José Santos Pinto

10,57

24,71

Piscina Municipal

10,80

24,94

Câmara Municipal da Covilhã e CTT

11,72

25,86
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5. Principais resultados e conclusões
O trabalho realizado teve como principais resultados a preparação da rede rodoviária do
concelho da Covilhã para análises de avaliação da acessibilidade e uma primeira avaliação das
acessibilidades do concelho a um conjunto de 21 equipamentos.
Em relação ao TI, é possível constatar que as viagens efetuadas entre as Juntas de Freguesia
e os principais equipamentos do concelho demoram em média um tempo aproximado de 22
minutos (desvio padrão igual a 13,7 minutos), com uma distância média de 16 km (desvio
padrão igual a 9,5 km). São Jorge da Beira é a freguesia com o tempo de percurso mais
elevado do concelho, correspondendo a pouco mais de 55 minutos. A velocidade média de
circulação automóvel ronda os 45 km/h, valor intermédio entre a velocidade atribuída às Vias
Distribuidoras Principais (50 km/h) e as Vias Distribuidoras Locais (40 km/h), o que pode ser
considerado um indicador de que a grande maioria das freguesias é servida por uma ou mais
vias desta importância. Aproximadamente 70 % da população do concelho reside em locais
que apresentam um tempo de percurso até à Central de Camionagem inferior a 10 minutos.
Constata-se ainda que até 30 minutos de viagem é abrangida quase a totalidade dos
habitantes residentes (95,10%) e uma área de território superior a 80% (83,04%), o que pode
ser considerado como um indicador de uma boa acessibilidade por comparação com o limiar
distância-tempo de 30 minutos adotado em vários estudos nacionais e internacionais de
acessibilidade, nomeadamente a equipamentos de saúde, para grandes cidades e áreas
metropolitanas [6].
Já em relação aos TCU, considerando a soma das componentes TCU e pedonal, pode-se
afirmar que as viagens até às paragens localizadas junto aos principais equipamentos, a partir
da Central de Camionagem, apresentam tempos de percurso inferiores a 12 minutos. As
freguesias servidas pelo TCU apresentam tempos de viagem até a Central de Camionagem
entre 5 a 31 minutos. Dentro do perímetro urbano, o local mais distante abrangido pelo
serviço de TCU encontra-se a 50 minutos da Central de Camionagem. A partir dos resultados
obtidos é possível constatar que a acessibilidade por TCI é reduzida, principalmente para as
freguesias mais periféricas do concelho, verificando-se tempos elevados de percurso (máximo
de 116,72 minutos e em média 50 minutos) e baixas frequências de transporte, tanto nos dias
úteis como nos fins-de-semana.
Como trabalho futuro sugere-se a realização de novas análises incorporando, de forma
explícita, a orografia da zona urbana e do concelho em geral, o tempo de espera pelo
transporte coletivo, os elevadores e escadarias na componente pedonal e os períodos de
ponta.
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Abstract
IP Enterprise GIS platform, developed since 2010, as arised from a large consensus by several units in the organization, in
the construction of a system that could provide information in a simple and integrated way, from multiple sources and in a
unique application interface. The advantages of interpreting the information from a geographic perspective, guaranteeing
better decision-making support, would be another fundamental and determining criterion for this solution adoption. Since
then, the developed Geographic Information System has comprised millions of georeferenced records, which corresponds to
hundreds of diﬀerent feature typologies and constitute the main database of IP managed assests . The technology adopted
results from an hybrid model, consisting of proprietary software for map servers and open source, in what concerns to
geodatabases. Nowadays, it allows, not only accurate, positional and descriptive knowledge of the inumerous rail and road
assets, as also a real-time overview and monitoring, with high level performance, contributing this way to an operational
vision, as well strategic, for the transport sector. Infraestrutcture maintenance management sector deserves a special
hightlight, in this context, as the main beneﬁciary of this system on the organization, because has been able to take
advantage by improving their current and future management, with the access to updated information, provided over a
map, at national scale .
Resumo
A plataforma de SIG Empresarial da IP, desenvolvida desde 2010, nasce de um consenso alargado de várias Unidades
Orgânicas da empresa, na construção de um sistema que fosse capaz de facultar informação de forma simples e integrada,
com origem em múltiplas fontes, sobre uma única interface aplicacional. As vantagens da interpretação dessa mesma
informação sob uma perspetiva geográﬁca, na garantia de um melhor apoio e suporte às respetivas tomadas de decisão,
seria outro dos critérios fundamentais e determinantes para a adoção desta solução. O sistema de informação geográﬁca
desenvolvido tem vindo assim a compreender, desde então, milhões de registos georreferenciados, a que correspondem
centenas de tipologias diferenciadas e que constituem a base principal dos ativos geridos pela IP. A tecnologia adotada
resulta de um modelo híbrido, constituído por software proprietário, ao nível dos servidores de mapas e por open source, no
que respeita às bases de dados. Atualmente, permite não só um conhecimento rigoroso, posicional e descritivo, de inúmeros
ativos rodoferroviários, como também proporciona a sua consulta em tempo real, com elevada performance, contribuindo
desta forma para uma visão operacional assim como estratégica no setor dos transportes. O setor de manutenção e
conservação de vias merece, neste âmbito, especial destaque como principal serviço beneﬁciário da empresa, tendo sabido
aproveitar para a melhoria da sua gestão corrente e futura, o acesso a informação atualizada, disposta sobre um mapa, à
escala nacional.
Keywords
GIS; Road; Railroad; Infrastructure; Infrastructure
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Os Sistemas de Informação Geográfica no suporte à Gestão de
Ativos na Infraestruturas de Portugal
Introdução
A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) é a maior gestora de ativos em Portugal, avaliados em
27 mil milhões de Euros, materializados em mais de 15.500km de rede rodoviária, 4.000 km de
rede ferroviária, 7.000 obras de arte, 500 estações e um extenso património imobiliário. O
compromisso com um serviço de mobilidade multimodal sustentável, seguro e eficiente, exigenos potenciar o asset management e as sinergias inerentes à gestão conjunta das redes. Para o
atingirmos, é fundamental dispor de ferramentas capazes de suportar o conhecimento sobre os
ativos e dar resposta aos desafios assumidos com rigor, transparência e eficiência.
A plataforma de SIG Empresarial da IP, desenvolvida desde 2010, nasce com esse propósito,
sendo uma plataforma crítica para a atividade de várias áreas de negócio da empresa,
participando decisivamente na melhoria das tomadas de decisão, contribuindo para
significativos ganhos de eficiência. Permite o conhecimento rigoroso dos ativos existentes, a
visualização da operação diária, o planeamento e fiscalização dos trabalhos de planeamento,
construção e conservação das redes rodo e ferroviárias (tanto com recursos próprios como
subcontratados). Suporta milhões de dados georreferenciados representados sobre uma única
interface de visualização e de consulta, o Visualizador de SIG Empresarial da IP. O rigoroso
conhecimento destes ativos, bem como o seu planeamento e gestão eficientes são fundamentais
para atingir os desafios inerentes à constituição da IP – alcançar a sustentabilidade económicofinanceira e potenciar o Best Value for Money de cada euro investido [1].

Conceção e Desenvolvimento de um SIG de matriz Empresarial
A conceção e o desenvolvimento de um projeto de natureza empresarial requer que sejam
satisfeitas um conjunto de premissas que se revelam essenciais para o seu sucesso. Uma
primeira e inequívoca, deverá resultar de um patrocínio claro e inequívoco por parte da gestão
de topo, uma segunda que se reflete no próprio envolvimento, quer direto, quer indireto, de
várias Unidades Orgânicas da Empresa: na produção, aquisição e gestão dos respetivos
conteúdos geográficos, e finalmente uma terceira que se traduz na respetiva formação de
quadros nomeados para a interlocução dessas áreas de negócio com o corpo técnico de SIG.
Poderemos ainda incluir nesta equação a tecnologia envolvida, a capacitação da rede intranet
instalada e os geoprocessamentos indispensáveis para traduzir e fazer representar a informação
de acordo com o pretendido.

Arquitetura Tecnológica e BIG Data em SIG
Entre as diversas soluções de software SIG proprietárias e open source, a IP optou por uma
solução híbrida, de forma a poder retirar o melhor dos dois mundos, no que concerne às boas
práticas na implementação de um SIG de dimensão empresarial. O SIG Empresarial da IP assenta
numa infraestrutura informática e tecnológica de grande complexidade baseada em três
servidores Linux que suportam as bases de dados geográficas PostgreSQL\PostGIS, em dois
servidores de mapas SIG (um para o exterior), um servidor SIG dedicado exclusivamente a
serviços de geoprocessamento e de licenciamento, um servidor de desenvolvimento e duas
workstations para processamento intensivo. A equipa SIG da IP gere uma das maiores base de
dados da organização, onde se encontram armazenados mais de 100 milhões de registos, com
uma dimensão crescente de, aproximadamente 5 TB/ano, que inclui dados nos formatos
vetorial, raster, tabulares, campanhas videográficas, entre outros. A manutenção e a gestão,
na vertente operacional, de todo este sistema é garantida internamente por uma equipa
dedicada e multidisciplinar.
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A plataforma ESRI ArcGIS foi a solução proprietária encontrada pela IP para dar suporte aos
serviços de mapa, de geoprocessamento e mobile. Esta plataforma foi concebida para atender
à maioria das necessidades e exigências de um sistema empresarial SIG e permite lançar
aplicativos com esforço de desenvolvimento reduzido, por integrar componentes altamente
configuráveis e por garantir os fluxos de trabalho em toda a cadeia produtiva. A estratégia de
implementação "configure first" evita custos desnecessários associados ao desenvolvimento,
manutenção e formação especializada [2]. Permite estender modelos e aplicações template,
pela introdução de melhorias, customização ou pelo encapsulamento de novas funcionalidades
em módulos desenvolvidos sobre as frameworks existentes. São disto exemplo, o ArcGIS Web
App Builder para criação de sites geográficos simplificados, a ArcGIS API para Silverlight usada
no desenvolvimento no atual Visualizador SIG da IP (em evolução/migração atual para HTML5
e Javascript com ArcGIS API for Javascript) e o ArcGIS Runtime SDK para .NET, aplicado no
desenvolvimento das soluções mobile.
O isolamento dos diversos ambientes de computação, para além de ser uma abordagem
recomendada e que contribui para a confiabilidade e disponibilidade das aplicações, pela
criação replicada de sistemas estanques para as atividades de desenvolvimento, testes (ou
aferição de qualidade) e produção, reduz o risco e protege os sistemas em produção de
mudanças não intencionais, com impactos negativos no negócio. É altamente indesejável que
um sistema operacional falhe o fornecimento das capacidades operacionais ou de desempenho
que os clientes esperam, seja por causa de falta de recursos, falhas na infraestrutura,
interrupções ou outras questões que poderiam ter sido evitadas. Esta política é aplicada
transversalmente a todos os sistemas de informáticos da IP, e o SIG Empresarial não é exceção.
No SIG foi também aplicado o isolamento às funções de geoprocessamento num servidor
dedicado, reduzindo o risco dos processos de alta intensidade consumirem recursos necessários
às aplicações críticas, ou que um aumento anormal de pedidos perturbe o serviço para todos
os utilizadores. Pela especificidade da arquitetura assim como do volume de dados
georreferenciados dinamicamente em mapa, no cumprimento dos níveis de performance
desejados, o SIG dispõe dos melhores recursos de hardware da IP.
Ao utilizar o SIG no suporte à gestão de dados de negócio, na análise espacial, na produção de
mapas ou fluxos de trabalho operacionais, revela-se frequente encontrar-se tarefas iterativas.
Quando realizadas manualmente, estas tarefas representam um risco para o negócio,
atendendo ao esforço considerável e desmotivador para a equipa na sua concretização, que
cresce à medida que o número de tarefas repetitivas aumenta. A automatização destas tarefas
é conseguida com recurso a tecnologia que saiba executar programaticamente várias etapas de
um fluxo de trabalho previamente definido. Desta forma, maximiza-se o investimento da
organização no SIG, melhorando a eficiência, consistência e a produtividade. A IP desenvolveu
até ao momento, e mantém atualizadas, mais de 100 ferramentas de geoprocessamento para
extração, tratamento, análise, e processos ETL que operam sobre dados geográficos,
maioritariamente com recurso à linguagem de scripting Python e métodos de base de dados.
Grande parte deste rotinas, são executadas fora do horário laboral, em períodos de menor
atividade dos servidores, o que se traduz num aproveitamento eficaz e mais eficiente dos
recursos informáticos disponíveis, alocados ao SIG.
Um dos desafios contínuos da equipa SIG é o de melhorar os processos de negócio das várias
áreas da empresa e de fornecer aos decisores, visões integradas (espacialmente cruzadas) sobre
a informação da empresa. A integração do SIG com as aplicações de negócio, oferece soluções
que combinam funcionalidades e dados de diferentes sistemas, onde a geografia aporta novas
perspetivas sobre esses mesmos dados, resultando informação útil e, por vezes, crítica aos
processos de negócio. Atualmente, as integrações são concretizadas com recurso a mapas
embutidos nas aplicações de negócio e por consumo de webservices SOAP e REST. São
conhecidos vários padrões de integração sistemas de negócios organizacionais com o SIG, e cada
um tem benefícios e implicações distintas. Podemos considerar três padrões de integração:
geocentric, geoenabled e misto [2] e todos eles se encontram presentes no SIG Empresarial da
IP.
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Os dados de localização em tempo real são cada vez mais importantes nas empresas modernas,
permitindo que as organizações rastreiem a localização das equipas operacionais no terreno, o
desempenho e estado dos ativos, a partir de dispositivos móveis e sensores, respetivamente.
Ao analisar dados em tempo real, centralizadamente e sobre um visualizador geográfico único,
as organizações conseguem aumentar o seu controlo operacional e capacitá-las de reação sobre
situações dinâmicas e tomar decisões mais rápidas e mais informadas.
O SIG Empresarial da IP procura acompanhar esta tendência e disponibiliza atualmente a
posição das dezenas de equipas de operacionais, internas e externas, que executam
levantamentos no terreno com dispositivos móveis, a posição das Unidades Móveis de
Intervenção e Apoio (UMIA) da IP, da restante frota automóvel e do estado dos sensores de
tráfego, entre outras camadas dinâmicas.

IP.GISMobile - Soluções Mobile “à medida”
As aplicações de SIG móveis permitem recolher informação no campo com significativas
vantagens face aos processos de levantamento de informação tradicionais, nomeadamente, por
simplificar e otimizar o preenchimento de formulários, diminuir substancialmente os erros de
edição por parte do operador e assegurar a convergência dos eventos por tipologia, potenciando
no futuro a sistematização de múltiplas análises geográficas. O projeto de desenvolvimento in
house de uma aplicação móvel nasceu da necessidade intrínseca e específica da empresa, no
acesso a plataformas de SIG Mobile que dessem resposta efetiva, não só ao nível do cadastro
mas também na monitorização e gestão dos seus ativos, com ganhos relevantes do ponto de
vista da produtividade e da rentabilidade das equipas, acompanhados de elevados retornos de
investimento. A arquitetura seguida no desenvolvimento foi a MVVM (Model-View-Viewmodel).
Com a escolha deste padrão metodológico de desenvolvimento aplicacional, pretendeu-se
reduzir a complexidade e manter uma estrutura transparente e reutilizável do código,
permitindo criar uma aplicação sustentável, verificável e extensível. Neste paradigma de
desenvolvimento de software optou-se por uma separação clara entre os dados, a lógica de
programação relacionada com o negócio e a camada de apresentação mostrada aos utilizadores
finais.
O desenvolvimento do IP.GISMobile foi planeado no sentido de se estabelecer uma plataforma
base, sobre a qual pudesse assentar todo e qualquer projeto mobile da IP, independentemente
dos requisitos técnicos. Pretendia-se uma plataforma flexível, configurável e extensível, que
cobrisse plenamente as funções que o ArcGIS Mobile (solução previamente adotada) até então
havia cumprido, mas também a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica dos demais
componentes do sistema e ainda, abrir o caminho para o desenvolvimento de novos produtos,
como sejam as apps multiplataforma para utilização em tablets, smartphones e outros
dispositivos móveis.

Sistema de Informação Métrica –
SIG Measure
O desenvolvimento do sistema de
informação métrica da IP foi fundamental
para “colar” os dados tabulares dos ativos
históricos assim como atuais, a uma
realidade georreferenciada, com relação
inequívoca
entre
a
referenciação
(via/km) com a coordenada geográfica de
qualquer ponto das redes. No decorrer do
ano 2015, os dados vetoriais da rede IP,
passaram a ter propriedades métricas Figura 1 - Tempo consumido na georreferenciação de eventos
sobre as redes (por nº de registos)
com a devida calibração. Inicialmente, a
informação de métrica foi publicada com recurso a serviços de geoprocessamento REST do
ArcGIS Server mas o projeto SIG Measure trouxe uma mudança significativa de paradigma: os
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cálculos de métrica passaram a ser executados diretamente numa base de dados open source,
o PostgreSQL, à qual foi aplicada a extensão PostGIS para estender o suporte a objetos
geográficos, que em conjunto com um grupo de funções inovadoras e específicas, desenvolvidas
pelos colaboradores da equipa SIG da IP, trouxeram ganhos muito significativos de eficiência,
conforme ilustrado na figura 1, assim como o desprendimento de serviços de software
proprietário.
Para transmitir os resultados aos utilizadores em diversas plataformas, foram criados diversos
webservices, em ASMX com recurso a objetos SOAP que, com base em coordenadas permitem
obter valores de métrica e de coordenadas com base no binómio via/km (métrica). Este
resultado potenciou múltiplas integrações aplicacionais e permitiu a georreferenciação
automática massiva de eventos sobre as redes.

Ganhos e vantagens do SIG aplicado à Gestão de Ativos Rodoviários
Tendo a plataforma SIG Empresarial iniciado o seu desenvolvimento no contexto da gestão da
rede rodoviária nacional, é pois esta vertente cuja evolução tem sido maior até ao momento
presente. É feita em seguida uma descrição desta evolução através da integração sucessiva de
informação respeitante aos ativos rodoviários geridos pela IP na plataforma SIG, numa
perspetiva de otimizar e tornar mais eficaz a sua gestão.
Desde logo importa salientar que para dois dos principais grupos de ativos geridos integrantes
da Rede Rodoviária Nacional (RRN), como os Pavimentos e as Obras de Arte, já existiam sistemas
de gestão consolidados e suportados em aplicações próprias. Nestes casos, o processo de
integração na plataforma SIG Empresarial foi materializado tendo por base as potencialidades
da consulta da informação já existente nos sistemas em causa agora sobre uma base geográfica,
na qual a sua visualização seria facilmente integrada com a demais informação constante da
plataforma. Já para outras categorias de ativos, tais como os Equipamentos de Via, dada a não
existência de uma inventariação prévia, o próprio processo de construção do inventário foi
desde logo desenvolvido sobre a própria plataforma, com recurso ao SIG Mobile.
O Sistema de Gestão de Conservação de Pavimentos (SGPav) da IP é uma ferramenta
fundamental de apoio à gestão, quer para o conhecimento do seu Património no que diz respeito
aos Pavimentos Rodoviários, quer para a organização das suas atividades e para a tomada de
decisões consistentes, tendo em vista a prossecução do objetivo de garantir a durabilidade e a
segurança das infraestruturas pelas quais é responsável. O SGPav teve em 2003 o início do seu
processo de desenvolvimento, processo este concluído em 2007 [3]. A partir desse ano, o SGPav
teve uma implementação a nível nacional designadamente através da realização anual de
Inspeções às Vias e atualização do Histórico de Intervenções, processos assegurados por meios
próprios da empresa e de forma ininterrupta até ao momento presente. O conhecimento
exaustivo do estado de conservação dos pavimentos da RRN, bem como das intervenções
realizadas em cada troço, passou a permitir a obtenção de cenários futuros da qualidade da
rede através da aplicação de modelos preditivos do comportamento do pavimento. Da mesma
forma, o SGPav passou igualmente a suportar a análise de diferentes estratégias de atuação na
rede, permitindo perspetivar a evolução futura da qualidade da mesma em função da estratégia
a seguir.
No que concerne ao estado de conservação, estado este obtido através da recolha automatizada
de um conjunto de parâmetros por parte de um veículo de inspeção (perfilómetro laser), foi
identificada a utilidade da sua representação na plataforma SIG como uma clara mais-valia ao
nível da facilidade de consulta e análise. Anteriormente, a forma tradicional de consulta da
informação resultante das inspeções processava-se através da aplicação web do SGPav, a qual
disponibiliza dados em formato tabular, alfanumérico. Reconhecendo que a quantidade de
informação anualmente obtida obrigava a uma consulta com uma maior vertente gráfica, foi
desenvolvido, com recursos próprios da IP, um projeto de representação dessa informação no
SIG Empresarial, além dos próprios atributos genéricos da rede [4].
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De forma a facilitar a compreensão dos resultados foram definidos quatro níveis de agregação
dos dados: por secção (elemento base de segmentação da rede), por troços de 1.000 m, por
troços de 100 m e por troços de 10 m). Estes níveis de agregação são visualizados de forma
automática e dinâmica em função da escala de consulta no SIG Empresarial, surgindo
representados paralelamente à via tal como se pode observar na Figura 2. Refira-se que a
solução implementada sustenta-se na leitura direta da informação constante na base de dados
do SGPav (Oracle), não existindo qualquer redundância de informação assim como se garante a
sua contínua atualização.

Figura 2 - Representação da Qualidade dos Pavimentos com diversos indicadores

O levantamento videográfico da rede, também resultante do processo anual de inspeções à
rede, foi igualmente integrado em ambiente SIG (ver Figura 3) com as óbvias vantagens de
consulta para todos os utilizadores, quer na componente específica dos pavimentos e do seu
estado de conservação, quer na verificação da sinalização, nas atividades de licenciamento
inerentes ao funcionamento da empresa, entre outras.

Figura 3 – Módulo de Consulta de Videografia no SIG

Esta integração é suportada num módulo próprio da plataforma SIG, o qual permite entre várias
funcionalidades: a consulta de uma localização identificada pelo utilizador, quer por
identificação do ponto quilométrico em causa, quer por clique direto no local pretendido, o
acompanhar sincrónico videográfico e do posicionamento da viatura no mapa, assim como a
visualização simultânea de imagens recolhidas em anos diferentes para esse local. É ainda de
realçar a periodicidade anual na recolha de imagens, potenciando um acompanhamento
exaustivo de todas as atividades nas áreas referidas e com recurso exclusivo a meios próprios.
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Os desenvolvimentos descritos têm contribuído decisivamente para a consolidação da
importância SGPav, quer considerando os seus utilizadores diários, quer por parte dos decisores
que nele se apoiam. Deste modo, os resultados das inspeções têm tido uma preponderância
cada vez maior no âmbito do planeamento de intervenções de conservação, quer de caráter
periódico, quer ao nível dos trabalhos de conservação corrente a programar, considerando uma
rede que em 2017 totaliza 14.089 km de vias inventariadas no SGPav.
No que concerne às Obras de Arte, a gestão da sua conservação na IP assenta num conjunto de
atividades que formam um sistema denominado de Sistema de Gestão de Obras de Arte (SGOA),
o qual agrega a informação relativa à situação, condição e nível de desempenho das obras de
arte, tanto historicamente como no tempo atual - inventaria, recomenda, estima e prioriza as
necessidades de intervenção; determina e controla as observações e monitorização; e revê e
reformula linhas de atuação. Tem como vetor principal a realização periódica e programada de
inspeções visuais efetuadas pelos técnicos da empresa, sendo o diagnóstico, sempre que
necessário, complementado com ensaios, monitorizações ou estudos detalhados. Desde a sua
implementação em 2006 o SGOA tem vindo a ser alvo de constante melhoria e atualização,
permitindo à empresa assegurar, a nível nacional, a racionalidade dos investimentos nas ações
de conservação de obras de arte. Neste conjunto de ativos incluem-se todas as pontes, viadutos
e túneis instalados na RRN, em exploração, fazendo igualmente parte as Passagens Hidráulicas
de vão superior a 2 m, assim como Passagens Agrícolas, Passagens Superiores, Passagens
Inferiores e Passagens de Peões, totalizando em 2017 um conjunto de 5.306 obras.
Por oposição aos Pavimentos Rodoviários, as Obras de Arte são ativos entendidos como pontuais
numa perspetiva espacial. Deste modo, o processo de integração do SGOA na plataforma SIG
Empresarial consistiu na representação sobre essa base de todo o conjunto de obras
inventariadas. A representação é também dinâmica em função da escala de visualização, sendo
utilizada simbologia ajustada ao tipo de obra em causa quando a escala é maior, conforme
ilustrado na figura seguinte.

Figura 4 - Consulta das OA – características entre outros elementos identificadores

Através da seleção na obra pretendida é imediatamente mostrada a informação genérica da
mesma constante no SGOA, tal como o tipo de estrutura, vão livre, comprimento, largura,
gabarit vertical e horizontal, ano de construção, etc., sendo igualmente possível visualizar
fotografias da mesma. Não se substituindo a consulta da aplicação SGOA para a obtenção de
informação detalhada, o acesso a informação genérica através da plataforma SIG tem-se
traduzido numa maior facilidade de consulta em muitos dos casos. Considerando igualmente a
lógica de camadas selecionáveis pelo utilizador, mesmo que o utilizador aceda à plataforma
SIG com outra finalidade, pode facilmente verificar a informação relativa ao ativo de Obras de
Arte para o local em causa.
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Ainda no contexto da gestão dos ativos rodoviários, é de referir o processo conducente à
inventariação dos Equipamentos de Via, processo este que decorreu, na 1ª campanha, entre
2010 e 2013, e que culminou na construção de uma base de dados da qual constam inúmeros
registos georreferenciados, com múltiplos subtipos e domínios associados.
Tabela 1 – Equipamentos de Via
Tipologia de Equipamento
Órgãos de Drenagem (registos)
Separadores / Passeios (ml)
Acessos Interseções e Serventias (registos)
Iluminação Pública (candeeiros)
Integração paisagística (km2)
Vedações (ml)
Vegetação arbórea e arbustiva (registos)
Dispositivos de proteção acústica (ml)
Guardas de segurança (ml)
Alinhamentos Arbóreos (registos)
Taludes (km2)
Passadeiras (registos)

Quantificação
320.352
48.808
199.003
23.500
111
4.042.190
40.901
72.649
5.491.992
32.350
89.595
7.890

Todo este acervo digital georreferenciado continua a ser atualizado com recurso a aplicativos
mobile, por equipas internas IP e externas, no caso por empreiteiros que atuam no âmbito dos
Contratos de Conservação Corrente.
Tal como já anteriormente referido, a possibilidade de facilmente ativar a visualização de
outras camadas, tem pois a mais-valia de uma consulta integrada. O acesso a equipamentos
desta natureza pode ser feito em qualquer ponto da RRN, suportando a tomada de decisão,
conforme facilmente se conclui da leitura da Figura 5.

Figura 5 – Consulta de Equipamentos de Via, no caso Passadeiras

O processo de integração no SIG da gestão dos ativos da Rede Ferroviária
Nacional
A gestão de ativos ferroviários, e toda a informação a eles associada, é uma das principais
responsabilidades da IP. Dada a importância desta atividade, desenvolveram-se diversas
aplicações de suporte da informação, quer na vertente das ações de inspeção à infraestrutura
ferroviária, quer na vertente das ações de execução. Contudo, estas aplicações trabalham de
forma autónoma, com bases de dados próprias, não havendo cruzamento de dados/informação
entre elas. Sendo que a referenciação utilizada é a definida no normativo interno da empresa
“Instrução de Exploração Técnica n.º 50 – IET50”, é necessário o preenchimento de informação
em diversos campos, como por exemplo a linha, o segmento, a via, o quilómetro inicial e o
final.
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Existia, assim, a necessidade de observar toda a informação recolhida de forma agregada, num
único ambiente, permitindo uma visualização o mais abrangente possível da composição e
condição da infraestrutura ferroviária. Considerou-se que a forma mais rápida, simples e
eficiente de referenciar e relacionar essa informação seria através de georreferenciação,
convertendo-se as referências da IET 50 em coordenadas geográficas.
Através da georreferenciação, tornou-se possível observar num único sistema toda a informação
existente, relativamente à composição da infraestrutura ferroviária, a sua condição, as
velocidades praticadas, as ocorrências com impacto na disponibilização do canal ferroviário, as
cargas máximas admissíveis na infraestrutura, entre outra informação pertinente. A
visualização desta informação de uma forma integrada (ver Figura 6 e 7), torna o Sistema de
Informação Geográfica (SIG) numa ferramenta de maior importância nos processos de tomada
de decisão no âmbito da:
 Definição de estratégias de atuação da empresa face ao modelo de negócio adotado,
tanto no âmbito do investimento como no da manutenção da infraestrutura;
 Elaboração de relatórios que reflitam a condição da infraestrutura e a sua relação com
a composição da mesma;
 Elaboração de planos de desenvolvimento das intervenções na Via-férrea;
 Avaliação de forma individual e posteriormente agregada na construção dos planos de
gestão de ativos.
Verificada a potencialidade do SIG como ferramenta de apoio à tomada de decisão, iniciou-se
a fase de desenvolvimento, com a georreferenciação de informação oriunda das diversas
aplicações utilizadas na IP. Nesta fase deu-se maior importância à disponibilização de dois
conjuntos de informação, considerados como sendo os mais importantes.
Primeiro, o cadastro da Via-férrea, apresentado pela Figura 6, onde é possível identificar os
diferentes constituintes da infraestrutura, como as travessas, o carril ou o balastro, e a sua
respetiva localização na rede.

Figura 6 – Ilustração da informação de cadastro da Rede Ferroviária Nacional

O segundo corresponde à condição da infraestrutura, conforme ilustrado na Figura 7, com base
nas diversas campanhas de inspeção realizadas à rede ferroviária nacional, cujos valores dos
parâmetros geométricos de via obrigam a uma avaliação mais detalhada. Além destes dois
conjuntos de informação, considerados como os mais importantes para a realização de diversos
tipos de análises necessários ao gestor de infraestrutura no âmbito do desenvolvimento da sua
atividade, existe ainda informação complementar, como a videografia atualizada do local e a
classe de cargas da infraestrutura, que permitem obter um conhecimento mais pormenorizado
da especificidade dos locais em análise.
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Figura 7 – Exemplo de representação georreferenciada da condição da infraestrutura ferroviária

Conclusão
A evolução deste sistema tem permitido servir utilizadores internos e externos. A introdução
do SIG Mobile nas operações permitiu uma redução de 50% dos encargos associados ao registo
de informação no terreno, tornando viável o registo atualizado dos ativos e a sua disponibilidade
para consulta em qualquer momento ou lugar, abrindo ao mesmo tempo portas para novos
desafios na disponibilização de serviços real-time de mobilidade [5]. Outro exemplo com grande
retorno de investimento para a IP é a mais-valia alcançada com a dispensa de consulta dos
vários serviços internos para emissão de pareceres atinentes aos corredores reservados ou de
informação de índole cadastral, por se encontrar acessível a partir do Visualizador de SIG.
Notoriamente, este sistema revelou-se fundamental para as áreas de conservação e
manutenção da empresa, conforme fora aqui evidenciado, quer pelo conhecimento mais
próximo e mais rigoroso sobre os ativos existentes, quer sobretudo pela simplicidade com que
é feito o acesso a estes dados, tantas vezes críticos para uma decisão que se quer o mais
apoiada e suportada por parte dos respetivos gestores e decisores intervenientes.
A ação do corpo técnico de SIG da Infraestruturas de Portugal, S.A. centra-se assim no
desenvolvimento praticamente autónomo e exclusivo de novas ferramentas geográficas, em
conjunto e em estreita colaboração com os vários interlocutores de SIG afetos aos diferentes
serviços da empresa.
No futuro, assim como no passado recente, a missão subsiste, na adoção das melhores práticas
com avaliação de tecnologias best-fit e emergentes derivadas de soluções geográficas
inteligentes.
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DEGRADATION OF THE MARES OF THE MEIA-PONTE RIVER IN THE URBAN
AREA OF GOIÂNIA
DEGRADAÇÃO DAS MARGENS DO RIO MEIA-PONTE NA ÁREA URBANA DE
GOIÂNIA
Estéfane da Silva Lopes;ESTEFANE_LOPES@HOTMAIL.COM
IFG

Abstract
This paper presents an analysis of the Meia-Ponte river degradation in Goiania region, which used satellite images to check
Shanty percentage of riparian vegetation. A study of permanent preservation area of Meia-Ponte River in the urban area of
Goiania based on temporal analysis of images in 2001, 2005, 2008 and 2011. Using images from the Landsat 5 TM satellite
has been conducted, supervised classiﬁcation was made of land use through ArcGis program. The map of land use of the
study area is located in the urban area of Goiania through which the Meia-Ponte river. GIS (Geographic Information System)
has enabled this case to observe the land use and degradation of watershed study. The degradation is due to a number of
factors such as deforestation of river tributaries causing a decrease in water ﬂow and siltation of the bed; domestic sewage;
industrial sewage, which shows a lack of awareness in preserving the most important river in the state of Goias, since this is
a source that supplies dozens of towns and cities, especially Goiania.
Resumo
Este trabalho apresenta uma análise da degradação do rio meia-ponte na região de Goiânia, onde utilizamos imagens de
satélite para veriﬁcação do percentual degradado, de mata ciliar. Foi realizado um estudo da área de preservação
permanente do rio Meia-Ponte no perímetro urbano de Goiânia com base nas análises temporais das imagens nos anos de
2001, 2005, 2008 e 2011.Utilizando as imagens do satélite Landsat5 TM, foi realizada a classiﬁcação supervisionada do uso
do solo. O mapa de uso do solo da área de estudo se encontra no perímetro urbano de Goiânia por onde passa o rio meiaponte.A base de dados possibilitou neste caso observar o uso do solo e a degradação da bacia hidrográﬁca em estudo.A
degradação é decorrente de uma série de fatores tais como: desmatamento dos aﬂuentes do rio gerando uma diminuição do
volume de água e assoreamento do leito; esgoto doméstico; esgoto industrial, o que mostra falta de conscientização na
preservação do rio mais importante do estado de Goiás, já que este é uma fonte que abastece dezenas de municípios e
cidades, em especial Goiânia.
Keywords
Degradation; Meia-Ponte; Urban perimeter; Deforestation; Deforestation
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DEGRADAÇÃO DAS MARGENS DO RIO MEIA-PONTE NA ÁREA URBANA DE GOIÂNIA

INTRODUÇÃO
Apresentar a situação em que se encontra a mata ciliar do rio Meia-Ponte no
perímetro urbano de Goiânia, analisar as inúmeras ações causadoras da degradação da
vegetação em torno do rio que vem ocorrendo, tais como: desmatamentos, extração de areia,
moradias nas margens do rio, lembrando que o rio é um dos principais recursos hídricos do
estado de Goiás.
O objetivo deste trabalho será apresentar a situação da mata ciliar do rio Meia-Ponte,
verificar através de imagens de satélite o quanto as margens do rio estão sendo degradadas.
Através deste objetivo geral busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos: Utilizar
ferramentas do geoprocessamento aplicadas a imagens de satélite obtidas gratuitamente, no
intuito de classificar e quantificar as áreas degradadas e áreas com vegetação.
O desenvolvimento industrial, agricultura e o crescimento populacional interferem de
maneira significativa na disponibilidade de água. Além disto, os impactos ambientais dessa
demanda com a exploração desordenada dos recursos e o uso inadequados dos solos, o
desmatamento e o uso descontrolado de fertilizantes e agrotóxicos vem provocando inúmeros
problemas ambientais, principalmente em áreas de nascentes como também em áreas
ribeirinhas, alterando a qualidade e quantidade de água drenada em uma bacia hidrográfica.
(ANDRADE DE PINTO,2004; SILVA,2010)
Dessa forma a análise da degradação do rio Meia-Ponte na região de Goiânia, é tida
como um apoio aos órgãos de licenciamento ambiental e gestão dos recursos hídricos para
tomada de decisões, assim como para novas intervenções.
MÉTODO
Com a composição das bandas 2 4 e 5 já restauradas, foi possível deixar a imagem
com uma resolução efetiva melhor, sendo os originais de 30 metros e após a restauração a
resolução se torna de 15 metros, tendo um maior detalhamento das feições do Rio Meia-Ponte
e sua Área de Preservação Permanente.O Rio Meia-Ponte teve seu curso central vetorizado, e
dessa vetorização foi aplicado um offset de 50 metros para cada margem, conforme
especificado pela legislação ambiental, onde cursos d’água com mais de 10 metros deve ter
uma margem de vegetação preservada de 50 metros para cada lado de sua margem.
A extração de informações de vegetação, área degradada e massa d’água foram feitas através
da técnica de Classificação Supervisionada, que se baseia em um procedimento estatístico e
no uso de amostras, tratadas como padrões de treinamento. As variadas ferramentas
disponíveis para o mapeamento do uso do solo, utilizaremos a classificação de imagens de
satélite que segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), define,
”O processo de extração de informações em imagens para
reconhecer padrões e objetos homogêneos que são utilizados para
mapear áreas da superfície terrestre as quais correspondam aos
temas de interesse”. (INPE, 2014)
As áreas amostrais foram escolhidas e categorizadas no intuito de automatizar a classificação
das informações desejadas, sendo possível assim, observar e quantificar as áreas de
degradação, vegetação e massa d’água.

Figura 1: Área de Estudo do Rio Meia-Ponte
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RESULTADOS
Através da comparação dos dados anuais das margens do rio Meia-Ponte coletados
por imagens Landsat5, nos períodos de 2001, 2005, 2008 e 2011, houve uma constatação de
um aumento considerável da vegetação nas margens do rio Meia-Ponte, onde passou de 41%
no ano de 2001 para 60% no ano de 2011. Porém a massa d’água teve um declínio, saindo de
8% em 2001 para 2% em 2011, informação essa que se explica com o aparecimento de
vegetação, se tornando uma mata galeria, fenômeno esse que causa a obstrução da
visualização da água pela vegetação nas imagens no momento de classificação das mesmas.
Apesar do aumento da vegetação não houve um programa significativo para revitalização das
margens durante o período usado para o estudo pôde-se constatar um aumento na quantidade
de vegetação por hectare e consequentemente diminuição da quantidade de água, já que no
processo de classificação da imagem notou-se que a quantidade de água diminuiu devido a
crescente aumento da área de vegetação, que por sua vez sobrepõem a área de água,
consequência das informações terem sido obtidas por sensoriamento remoto, onde a
vegetação se torna uma galeria no curso do rio, impedindo a visualização da água no processo
de captação da imagem de satélite.

PERÍODO

Tabela 1: Dados coletados para análise temporal
ÁREA DEGRADADA
RIO (ha)
VEGETAÇÃO (ha)
(ha)

2001

79,56

496,12

394,62

2005

43,38

549,51

372,44

2008

46,13

462,25

461,70

2011

14,57

373,38

581,77
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CONCLUSÃO
Através da comparação dos dados anuais das margens do rio Meia-Ponte coletados por
imagens Landsat5, nos períodos de 2001, 2005, 2008 e 2011, houve uma constatação de um
aumento considerável da vegetação nas margens do rio Meia-Ponte, onde passou de 41% no
ano de 2001 para 60% no ano de 2011. Porém a massa d’água teve um declínio, saindo de 8%
em 2001 para 2% em 2011, informação essa que se explica com o aparecimento de vegetação,
se tornando uma mata galeria, fenômeno esse que causa a obstrução da visualização da água
pela vegetação nas imagens no momento de classificação das mesmas.
Apesar do aumento da vegetação não houve um programa significativo para
revitalização das margens durante o período usado para o estudo pôde-se constatar um
aumento na quantidade de vegetação por hectare e consequentemente diminuição da
quantidade de água, já que no processo de classificação da imagem notou-se que a
quantidade de água diminuiu devido a crescente aumento da área de vegetação, que por sua
vez sobrepõem a área de água, consequência das informações terem sido obtidas por
sensoriamento remoto, onde a vegetação se torna uma galeria no curso do rio, impedindo a
visualização da água no processo de captação da imagem de satélite.
O trabalho demonstra que as técnicas usadas de restauração e classificação de
imagens foram eficientes na análise e caracterização da Área de Preservação Permanente do
Rio Meia-Ponte no perímetro urbano de Goiânia.
A área degradada diminui e a vegetação aumenta, assim ocorrendo uma melhora em
relação às questões de degradação da mata ciliar do Rio Meia-Ponte no perímetro urbano de
Goiânia.
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Abstract
The beginning of the XXI century, airships had a boom in terms of development as there were new materials and
technologies to be implemented. With this, new applications became more evident as worldwide airships are being used for
border control, tourism and advertisement. These “giants of the skies” have a great deal of potential when applied to
mitigate transportation-related concerns (these include scarcity of fossil fuels, pollution and traﬃc congestions), as well as
ﬁll the transportation gap of lower value perishables. In this paper, according to the advantages of airships when compared
to the other transportation methods, an application of airships to freight logistics was considered and tested. Concepts like
business models and plans, network optimization algorithms, logistics and airships technology revealed themselves to be
crucial in understanding the problematic around this subject and how to overcome it. The case study was based on a
company’s need for decreasing the costs associated to shipping its product. Three possible scenarios were proposed,
analysed and a comparison was made between each one of them and the current transportation mode the company has.
Promising results were obtained as a reduction in 20 % in price was observed, relatively to the road freight, when using an
airship as a transportation device which shows that it is possible to implement this solution and still proﬁt from it.
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Airships; Business Plan; Business Model; Logistics; Logistics
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Abstract
There are several companies that, despite being in peripheral regions, bring a high added value to the regional and national
economy. These regions have an accessibility level lower than that of central regions due to their location far from urban
centres and international airports. Therefore, those companies face a huge challenge: the traveling time to the closest
airport is longer than the traveling time from that airport to the international destination. Currently, the fastest and more
practical mode of transport is undoubtedly the Business Aviation. Thus, we introduce the concept and a brief history of
business aviation, and it is analysed the worldwide distribution of this market, identiﬁed the major world markets and
projections for its future, and the main beneﬁts and values of using this mode of transport. It is also made a comparison
between the Business Aviation and its direct competitors. In this paper, we also present a general concept of business model
and business models that already exist in business aviation. Despite the speed and ﬂexibility, business aviation is not
accessible to all companies once this type of transportation depicts high costs. To understand what is the perception of the
peripheral districts core business to executive aviation and what is a demand for services oﬀered by Air budJets, a ﬁctional
Business Aviation company, thus to adapt the business model of the company to the market studied, a survey was
conducted.
Keywords
Business Aviation; Business Models; Peripheral Regions
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Business Aviation Service: The Case of Portugal’s
Peripheral Regions.
1. Introduction
In the last decades, there has been a transient increase from peripheral areas to large urban
areas. Natural and human factors condition this behaviour. Among the natural factors, the
climate, soil relief and fertility, which, when favourable, facilitate the practice of agriculture
and promote the development of transport and communications, are the ones who influence
most this distribution. However, more than natural factors, human factors are currently the
best explanation for the regional asymmetries observed in population distribution. It is, in
fact, on the coast that most of the cities are located, becoming true poles of attraction and
population establishment, for the job offer, generated by the intense commercial and
industrial activity and by the many services and equipment that is provided to its population.
Over the last years, we have witnessed a significant development of large urban centres. New
transport networks were built (not only at the road level but also at sea and air) that allowed
these centres to become centres of attraction and fixation of companies (which activity and
contacts became facilitated). There are, however, companies that by specific factors are
attracted to the regions away from the large urban centres - the peripheral regions. These
companies represent a great importance to the local and national economy since they export
a large part of their production. Many of these exportations contracts imply a significant
amount of business travels to the countries to which they export or may export.
In the absence of a transport network as big as the ones offered by large urban centres,
companies located in peripheral regions are faced with the obstacle of distance to external
markets. It should be noted that distance is not measured with measures of length but rather
with measures of time, so a place is distant depending on the time it takes to get there.
Thus, the main problem that companies located in these regions have is the time that its
workers spend travelling to international airports, were sometimes this time they take to get
to the airport is longer than the travel time from the airport to the international destination.
Currently, the fastest, more flexible and more practical mode of transport is undoubtedly the
Business Aviation (BA). The increasing need for speed and predictability led to a constant
worldwide increase of BA and allowed, large companies from all regions of the world (at
different stages of economic and business cycles) started requiring the use of BA to position
themselves to capture value as market conditions evolve correctly. Unfortunately, BA is not
accessible to all, the high costs of air transport do not allow that many companies and
individuals make use of it. Thus, in this work, we present a solution that will improve the
mobility and reduce the time spent by the companies located in peripheral regions workers.
The proposed solution consists in the creation of a sustainable air transport network,
constituted by small aircraft, which allow the connection between the big international
airports and airfields that serve small locations/regions. With this, it would be possible to
connect through the air the regions of the interior to several cities of diverse countries. The
main objective of this study is to create a business model for a sustainable business aviation
service in Portugal’s peripheral regions. This service is intended for business travels not
including freight transportation.

2. Literature Review
2.1.

Periphery and Accessibility

The periphery concept is related to something (or someone) located in the limits or outbound
a circumference in relation to a "centre" [1].

2.1.1. Geographical approach of periphery
From the geographical point of view, the periphery can be considered as the location beyond
the range that limits a particular area, precisely at the maximum distance from the
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respective geographic centre. However, and regarding regional development, the periphery
should also reflect the distance to the most relevant economic activity/activities in the
region, country, or even a group of countries [1]. In this sense, the periphery is marked by
both the physical configuration of the territory and the geographic distribution of economic
activities within it. That is: from the relationship with regional development it is observed
that the periphery is synonymous with relative accessibility - or inaccessibility - to the
economic activity, as it is distributed geographically throughout the territory [1].

2.1.2. Economic approach of periphery
The conditions of relative centrality or periphery influence the industrial sector, both
regarding investment decision-making and regarding competitive efficiency. In other words,
variations in the periphery degree are reflected, in the direct ratio, in distance costs. The
simplest way to assess distance costs in peripheral regions is to analyse the costs incurred by
companies in, for example, transporting products to the market and accessing services and/or
materials. These costs are lower for businesses located in the centre. Transport costs are not
the only costs attributable to distance in peripheral regions, considering technological
advances in recent years, telecommunication and access to information costs are further
examples of what these regions must endure at higher levels than in central regions.
Increased economies of scale (coupled with progress towards full European integration) also
end up influencing the Center-Periphery relationship in areas such as industry growth and
regional economic development. Central location, as it facilitates contact with broader
market areas, leads - as a rule - to economies of scale in production, lower product costs, and
significant sales increases. Companies located in central regions may also incur higher costs
related, for example, to labour or the value of space; against those of the periphery [1].

2.1.3. Accessibility
The concept of accessibility is intrinsic to the periphery one. Accessibility translates the
relevant opportunities for interaction between companies and industries, distributed and
confined to a given space. Reflecting the costs inherent to distance in monetary terms, access
time to information, organisational adjustments, and other terms end up marking the
differences between the regions degrees of economic activity. The term accessibility closes
(at least) two concepts: location and market potential (or economic), any of them significant
enough so that it does not go unnoticed in the approach to the theme that we intend to do
[1].
Market Potential:
Simplistically, the designation of market potential is closely linked to the concept of
population density [1]. If we look at the distribution of the main urban centres in Portugal (or
if we look more closely at the population density of the country), easily we can conclude that
a large part of the population is concentrated on the coast (except for the Alentejo coast).
Moreover within a territorial band covering Lisbon, Sintra, Vila Nova de Gaia and Oporto
councils [2].
Outside this central nucleus, a considerable number of regions (Cascais, Loures, Braga and
Matosinhos) with high population emerge. Outside this ring, in turn, we find other critical
territorial spaces that assume specific relevance in the national context, such as Amadora and
Almada [2]. This irregular distribution of the Portuguese population is conditioned by natural
and human factors. Among the natural factors that most influence this distribution can be [3]:




The climate: the milder and more humid climate of the coast has always been a
factor of attraction for the Portuguese population since it favours the development of
various human activities;
The relief;
The fertility of the soil: the fertile plains of the coast have always attracted the
population, helping to fix it, as it facilitates the practice of agriculture and promotes
the development of transport and communications.
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However, more than natural factors, human factors are currently those that best explain the
regional asymmetries observed in population distribution. It is in fact on the coast that most
of the cities are located, true poles of attraction and population fixation, for [3]):



The job offers: generated by the intense commercial and industrial activity and by
the numerous services and equipment available to the population;
The existence of a dense transport network on the coast: reinforced by port and
airport intense activity, is a factor of attraction and fixation of numerous national
and international companies that see, in this way, their activity and their facilitated
contacts, also contributing to fixing the population.

When we look closely at the map of the distribution of purchasing power per capita by the
municipality and compare it to the population density map by the municipality (Figure 1), we
conclude that wealth seems to be concentrated in the central regions.

Figure 1: Distribution of Purchasing Power per capita by Municipality (left) [4] and population density map by the
municipality (right) [5].

Location and Access Time:
Until very recently, and with due regard to transport network failures and bad quality of
roads, road distance was a tool used to assess market potential in any region, especially on
the (economic) cost of market access. Currently, the distance has been relegated to a
secondary plan, considering the time of access. The occurrence of this change is due not only
to the increase in the quality of the networks but also to the progressive use of various modes
of transport and to the variety of goods which have been transported. Moreover, the access
time, we verified the change that this parameter would operate in the traditional model of
accessibility based solely on distance. Let us see: specific peripheral regions (island regions,
for example) in an analogous situation can benefit compared to others located in continental
spaces; especially if island populations use the aeroplane as a general mean of transport.
At the same time, many regions located on the mainland do not have any aerodrome locally
open to commercial traffic, being completely dependent on ground means of transport to
meet their communication needs, and considerable time is required to travel - by road or by
railway. However, this does not allow us to infer that island spaces have (always) good
accessibility. They depend on a single mode of transport, with infrequent connections, and on
a limited range of destinations [1]. Thus, to evaluate the relative centrality/periphery of a
region, we should keep in mind: The volume of economic activity maintained with other
regions. Including the markets with which goods and services are transacted, sources and
opportunities for acquiring raw materials and components, and access to specific information
and business activity support services; and Regional accessibility face of the economic activity
regarding distance costs.

2.2.

Business Aviation and Small Aircraft Transportation Systems

2.2.1. Business Aviation (BA) concept
BA is a segment of general aviation that explores a niche market of air transport with specific
characteristics. This air transportation mode came to meet the demand for private flights,
often in different routes than those used by civil and military aviation. BA can also be defined
as a sector of aviation which concerns the operation or use of aircraft by companies for the
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carriage of passengers or goods. Thus BA is an aid to the conduct of their business, flown for
purposes considered not for public hire, and piloted by individuals having at the minimum a
valid commercial pilot license with the instrument rating [6].

2.2.2. Benefits and value
The needs of companies vary enormously, and the decision to use BA should be made within a
framework that weighs the costs and benefits and includes various business elements. Mainly
all those who should be considered before the decision-making of choice to use or not BA,
that when combined describe the complexity of the transaction (the degree of necessity for
the use of such aircraft) and determine the level of mobility needed to complete the
transaction [7]:



Low priority transactions (without the sensitivity of the time): do not benefit from
the use of BA;
Large value transactions (such as the closure of business, or maintaining
relationships): creates a need for mobility that BA serves more efficiently than any
other alternative transport.

Though passengers transportation by commercial airlines meets the needs of many companies
and specific business transactions classes, it also has immediate disadvantages. By examining
the complexity of international business trips, which can last several days, the commercial
option is not practical from a time-saving perspective [7].

Figure 2: EBAA Business Aviation User Survey ([7:7]).

We can conclude that the main benefits of BA are [7]:





Time-saving: Figure 2 shows that about 77% of BA users use it because it is possible to
save time;
Possibility of use airports that legacy airlines do not serve;
Employee time savings: an employee’s time has intrinsic value that was once thought
to increase with expertise and decision-making responsibility;
Productivity increase includes being able to complete essential and strategic
business tasks more quickly, thereby reducing unit costs of sales, improving time
market, and impacting shareholder value through essential drivers such as revenue
growth, profit growth and asset efficiency.

2.2.3. Small Aircraft Transportation System (SATS) concept
Some regions are not served by air transport or high-speed trains which results in a
substantial need for road travel for short to medium distances. The Small Aircraft Transport
System (SATS) aims to answer the specific needs of business and other users of these regions,
filling a gap between surface transport and regular mass air transport. Using small aircrafts
and local and regional airports/airfields will allow access more communities in less travel
time. Some of the advantages of SATS are [8]:




Improvement of passenger’s transportation;
Relieve road congestion and the consequent environmental impact reduction;
Affordability: using modern mass-produced small aircraft based on advanced
technology and an intelligent transport business model, SATS will be affordable, and
once full maturity is reached, costs will be similar or less than car travel;
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Accessibility: the currently available airport infrastructure in Europe is sufficient to
provide easy access to all European communities.

EPATS-STUDY showed that small aircraft transportation is beneficial for business travel in
Europe, especially in southern France, Spain, Portugal and Italy, as well as in Eastern Europe,
adding a new relevant market towards the current BA market which is currently more mature
between London and Milano. SATS business model can have the following operational
characteristics [8]):






Totally on-demand: the passenger is free to choose the final airport destination and
the flight time. He always flies without other non-related passengers;
Semi-on-demand: the passenger is bounded in his departure and destination airport
choice, but can choose its own flight time;
Per seat on-demand (net-centric case): the passenger is free to decide his final
departure and destination airport; other non-related passengers may go along with
the first passenger to the same destination. Consequentially the passenger can choose
a flight time interval for departure, whereas the operator decides the final
intermediate departure time of all passengers. The higher the interval, the lower the
charter price;
Aircraft fleet: passengers are free to choose different aircraft type according to their
demands.

The structure of the SATS network, planning and service management are aimed at reducing
empty flight seats, increasing fleet effectiveness and fuel efficiency, and minimising
transportation costs [8].

2.3.

Business Models

Business model (BM) concept is relatively new, making its first peek at the beginning of this
millennium, during the araising of e-commerce transactions. Driving forces such as
outsourcing and offshoring procedures, better economic perception and substantial financial
restructuration have also boosted BM notions [9].
There is no overall established theory defining business models. Instead, there are several
designations proposed by different authors. According to Osterwalder and other authors, a BM
is how an organisation creates and delivers value to customers, delineating the business logic
necessary to generate profit. In other words, BM is commonly associated as the company’s
blueprint, revealing how an organisation does business and interacts with other entities to
generate profit. To sum up, a BM is a collection of organisational roles, system
functionalities, and detailed mechanisms descriptions and relationships among parties [9].

2.3.1. Business Plan
It is necessary to prepare at least three studies, to prepare a business plan [10]:




Market Study: where a comprehensive and sectoral analysis, a market analysis, a
strategic analysis and finally a marketing plan are carried out;
Technical Study: where a production plan or operations and human resources and
organisational plan are drawn up;
Economic-Financial Feasibility Study: where an economic-financial plan and a
sensitivity analysis are made.

3. Air budJets - “Tell us your budget and we will make you fly!”
Since the objective of this study is to create an air transport service optimised to operate in
peripheral regions, this section presents a (yet fictional) aviation company and the
personalised services provided by companies located in peripheral regions of Portugal. The
company has to objectives. The first one is to revitalise transport in peripheral regions (hard
to reach places, where travel time to an urban centre and international airports is more than
2 hours), increasing the accessibility of these regions and offering greater flexibility to the
companies located there. The second one is to revitalise urban transport in the metropolitan
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areas of Lisbon and Porto by creating an air transport network in a 100 km area around these
cities, allowing users to escape from road traffic and thus save time on their journeys.

3.1.

Air budJets services

Therefore, Air budJets is an aviation company that offers executive flights of small distance
(between 100 and 300 km) and very short distance (less than 100 km):



Short-haul flights (for example between 100 and 300 km): flight in a small
aeroplane, from a national airport/airport to any national aerodrome/airport;
Flights of very short distances (for example less than 100 km): use of Vertical and
Take-Off Landing (VTOL) aircrafts between any locations that have the proper
characteristics to land this type of aircraft.

To use these two services it will not be necessary to invest heavily in infrastructures since the
aerodromes existing in the peripheral regions will be used for the first service. In the second
service, since VTOL can easily land in tops of parking garages, existing helipads and even
unused land surrounding highway interchanges could constitute the basis of an extensive
distributed network of "vertiports" (VTOL hubs with multiple takeoffs and landing pads, as
well as charging infrastructure) or single-aircraft "vertistops" infrastructure [11].
The next examples can help to understand these services:


For the first service: a car trip from Castelo Branco airfield to Lisbon airport takes
about 2 hours (120 minutes) with 277 km. If this trip is made on Air budJets, we can
see that the distance from the trip will decrease to about 188 km (a decrease of 89
km) and will take about 20 minutes, depending on the aircraft used (a reduction of
100 minutes). Figure 3 shows the routes for this example;

Figure 3: Travel between Castelo Branco and Lisbon Airport by Air budJets (A) and by Car (B).



For the second service: a car trip from Seixal to Lisbon airport takes about 32
minutes with 29 km. If this trip is made by one of Air budJets VTOL aircraft, we can
see that the distance from the trip will be reduced to about 15 km (a decrease of 14
km) and would take about 5 minutes, depending on the aircraft to be used (a
reduction of 27 minutes). Figure 4 shows the routes for this example.

Figure 4: Travel between Seixal and Lisbon Airport by Air budJets (A) and by Car (B).

4.

Empirical Study
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4.1.

Peripheral Regions of Portugal

As we have previously shown, the determination of the periphery of a region imposes not only
the geographic and economic analysis of the region but also an analysis of its level of
accessibility. According to the national economic and geographic context, and looking at the
accessibility that each region has, we can define as peripheral regions the Portuguese interior
regions and as central the Portuguese coast regions, mainly the regions of Lisbon and Oporto.
Thus, for this study it was considered as central districts: Viana do Castelo, Braga, Oporto,
Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisbon, Santarém, Setúbal and Faro. Consequently, the districts
considered peripheral were: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre,
Évora and Beja.
Peripheral Districts of Portugal:
The districts that were considered peripheral, although they have a small core business,
compared to the central districts, are of great importance in the regional and national
economy. Despite the disadvantages that companies in these regions have compared to
companies in the central regions, such as the quality of transport networks, some advantages
are essential not to forget, such as cheaper labour and the lower spaces cost.
There are many companies that, in peripheral areas, export a large part of their production.
Many exports involve a significant amount of business travel to the countries to which they
export or may export. According to representatives of some companies located in the
peripheral regions of Portugal, the major problem that companies located in those regions
have is the time that their workers spend travelling to international airports, carrying out
business trips. For example travelling time to the airport is longer than the travel time from
the airport to the international destination. It would be essential to improve the quality of
the transport network serving those areas to eliminate that problem. Since air transport,
more specifically the fastest and most flexible executive aviation service, the creation of an
air transportation service in the peripheral areas would not only lead to an increase in the
companies’ quality of transport but could also create a possible increase of the establishment
of new companies.

4.2.

Survey

To understand the current needs of companies in the peripheral districts regarding business
travel or work travel, we surveyed companies in the districts of Vila Real, Bragança, Viseu,
Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora and Beja. This way we can understand if there is a
demand for services like the services offered by Air budJets (for example) and how we should
adjust the business model of Air budJets to the market studied.
For the elaboration of this survey, interviews were conducted with three companies from the
district of Castelo Branco, where the entrepreneurs gave their opinion about the survey
structure. Then the survey was done through an online questionnaire and is intended for the
persons responsible for marking the business trips of their companies, namely presidents,
administrators or transport department.
In this survey we try to understand whether if companies use executive aviation or not, the
time they spend travelling (both in national and international travels), which are the most
frequent destinations, the number of employees that usually use business aviation services,
how long it takes to travel from their location to an international airport and how many times
(per year) they do it, and how much they would be willing to pay for a trip from the nearest
local airport to the nearest international airport. The data collection process with this survey
is still open.

4.3.

Survey Analysis

Although the investigation is still open, we felt it would be important to mention some of the
results obtained so far.
The survey was sent to 72 companies, and we obtained 16 responses.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

911

About 63% of respondents believe that executive aviation would be essential for the
company's business development, and the price would be a decisive factor to acquire this
type of service (Graphic 1).

Graphic 1: Executive Aviation Importance for Companies’ Business Development.

Graphic 2 depicts the availability of an aviation service in the proximity of the company is
considered an essential factor in the company's development strategy.

Graphic 2: Importance of the Availability of an Aviation Service in the Proximity of the Company.

According to the results presented in Graphic 3, 75% of the respondents spend more than 2
hours travelling from the company to the nearest international airport.

Graphic 3: Time Spent Traveling from the Company to the Nearest International Airport.

In this way, when we asked if they would be interested in using a service in the proximity of
the company that would transport them from the company closest airfield to an international
airport (Lisbon, Oporto, Madrid) many respondents said they would be very interested and
would be willing to pay up to 100 euros for such a trip (Graphic 4).

Graphic 4: Interest in transportation services like Air budJets and price that respondents are willing to pay for these
services.

In addition to these issues, more data on other aspects were collected through other
questions that we considered relevant and essential. However, we felt that the data
presented above are those that allow us to do a quick analysis of the needs of the companies’
surveyed.

5. Conclusions and Future Works
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With this paper, we can confirm that the absence of a transport network as the ones offered
at large urban centres is an obstacle to companies located in peripheral regions. Thus, the
main problem that companies located in these regions have is the time they take to travel to
international airports, where sometimes the time they take to get to the airport is longer
than the travel time from the airport to the international destination.
After analysing the survey answers, we can conclude that is necessary to create a solution to
this problem. This solution consists in the creation of a sustainable air transport network,
constituted by small aircraft, which allows the connection between the big international
airports and airfields that serve small locations/regions. With this, it would be possible to
connect through the air the regions of the interior to several cities of diverse countries.
As future work, we intend to close the survey, analyse the answers and, based on these
answers, define the detailed business model of Air budJets.
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Abstract
Airports are an essential part of air transport system, providing infrastructures to enable the transfer of passengers and
freight between the land surface and air vehicles, to store and maintain aircraft and to accommodate other service providers
needful to air transportation. Moreover, airports have strategic importance to the regions they serve as they bring wealth,
employment opportunities, promote regional tourism and encourage economic development. Air traﬃc has been growing at
a high rate and airports are currently facing congestion in its infrastructures, threatening its operability. Due to capacity
constraints, airport performance has been the subject of an increasing volume of empirical research in recent years. This
paper addresses the impact of passengers and aircraft movements on the airport performance through a sensibility analysis
of the estimated global performance of a ﬁctitious airport, representative of a Portuguese hub airport, through a multi
criteria decision analysis (MCDA) model. It also intended to carry out forecasts of passengers and aircraft movements using
a decomposition method for the same airport and predict its global performance. The conducted forecast, along with the
literature review, may contribute to assess its adequacy to a certain intended use and to depict the diversity of forecasting
tools. Furthermore, it may help to assess the appropriateness of performance indicators choice and the weights assignment.
Resumo
Os aeroportos constituem uma parte essencial do sistema de transporte aéreo, disponibilizando infraestruturas que
permitem a transferência de passageiros e carga entre a superfície terrestre e veículos aéreos, o armazenamento e a
manutenção de aeronaves e acomodação de outros fornecedores de serviços essenciais ao transporte aéreo. Os aeroportos
têm ainda um elevado valor estratégico para as regiões por estes servidas, uma vez que criam riqueza, oportunidades de
emprego, promovem o turismo regional e incentivam o desenvolvimento económico. O tráfego aéreo tem crescido a um
ritmo muito elevado e alguns aeroportos já enfrentam problemas de congestionamento. Devido a constrangimentos de
capacidade, o desempenho aeroportuário tem sido, nos últimos anos, objeto de um crescente número de estudos empíricos.
Este artigo avalia o impacto do número de passageiros e movimentos de aeronaves no desempenho aeroportuário através
de uma análise de sensibilidade ao desempenho estimado para um aeroporto ﬁctício, representativo de um dos principais
aeroportos portugueses, recorrendo a um modelo de análise multicritério de apoio à decisão (MCDA). Também é objetivo
deste estudo o desenvolvimento de uma previsão do número de passageiros e movimentos no mesmo aeroporto, utilizando
um método de decomposição de séries temporais, e estimar o consequente desempenho aeroportuário. As aplicações desta
técnica de previsão, juntamente com a revisão bibliográﬁca apresentada, poderão contribuir para avaliar a sua
conformidade a uma determinada ﬁnalidade da previsão e ilustrar a diversidade e técnicas existentes. Mais ainda, poderá
ajudar a avaliar as escolhas de indicadores de desempenho aeroportuário e os pesos atribuídos por especialistas.
Keywords
Airport performance; Forecasting; MCDA; Exponential smoothing
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Airport Performance Analysis and Forecasting
1. Introduction
1.1 Airport – A complex organisation
Airports are intermodal hubs and natural interfaces between ground transport and air transport.
But more than the interchange of transport modes, an airport is a system that serves a broad
and complex range of needs related to the movements of people and cargo worldwide [1] and
embodies several interconnected heterogeneous components.
Airports are often viewed as spheres of influence for regional development [2], [3] which may
enhance the growth potential of a region by “expanding the use of existing resources (labour,
capital, etc.), attracting additional resources, and making economies more productive” [4:67].
Conversely, the economic self-sufficiency of any airport depends on many factors, like its size
and location, current infrastructure conditions, maintenance costs, investment in future
development and efficiency of capital goods utilisation [5].
Running a complex organisation such as an airport also involves dealing with divergent interests
between different stakeholders. Planning and management at an airport are not easy tasks.
Authorities invest large sums in equipment for a specific purpose to respond to a demand on
which airports only have an indirect control.
1.2 Performance and Efficiency Analysis
In 2016, over 140 countries added 5% or more capacity than in 2015 while 80% added more than
10% [6]. To overcome this problem, more than simply adding capacity, world’s airports are also
seeking to improve its efficiency.
First, to increase efficiency, it is necessary to analyse and model the dynamics within an airport
with the aim of making it easier to understand, define, quantify and simulate. The emergent
interest from airport managers and governments in measure airport performance has as main
goals the assessment or monitoring of the following features [7]:
•
•
•
•

Financial and operational efficiency;
Alternative investment strategies;
Airport safety;
Environmental impact.

Forecasting consists in the process of making predictions based on historical data. Reliable
forecasts of civil aviation and airport management activities also play a critical role in the
planning processes of the several organisations of this industry and generally are used to [8]:
•
•
•

Assist in the planning of airspace and airport infrastructure;
Assist airlines in the long-term planning of equipment and route structures;
Assist aircraft manufacturers in planning future specifications.

This study’s objective is to model and predict airport performance. To obtain a measure of
performance it is adopted a previously developed MCDA based model. To predict airport
performance progress, it is used an exponential smoothing technique to forecast some
indicators from which this performance is derived. This objective implies other specific goals:
•
•

identify of criteria/indicators from which airport performance can be measured;
identify the methodologies that best suit the problem and data nature.

The organisation of this paper is as follows: in Section 2 it is presented the review of modelling
and forecasting literature; Section 3 contains a description of the case studies as well as brief
explanations of the model used to quantify airport performance and the forecasting method
applied; Section 4 provides results and remarks, and finally, conclusions are presented in
Section 5.
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2. Literature Review
2.1 Airport Performance Analysis
Performance analysis has been widely used in many industries and was introduced into the
airport sector in the mid-1990’s. The interest in this kind of studies has been growing during
last years. As stated above, airports can have different priorities and ownership forms resulting
in a wide range of methods used in the analysis of its performances, which are depicted in
Figure 1.

Figure 1 - Quantitative Methodologies to Assess Productivity and Efficiency. Adapted from [9].

This review focus on multi-dimensional analysis by analysing several studies on airports’
performance and efficiency (see Table 1). These studies are frequently classified into two
groups considering the method adopted (parametric methods and non-parametric methods) [1],
[10]. Literature review shows that DEA and SFA are the most used non-parametric and
parametric approaches, respectively. [11] and [12] used data envelopment analysis (DEA) to
analyse the financial and operational performance of 31 Italian airports and to estimate
Argentina’s airports' relative technical efficiency, respectively. [10] used DEA to compute the
relative efficiency of airports in China, and Malmquist productivity change indices were used
to estimate changes in the overall productivity of each airport over time. [13] estimated the
technical efficiency of UK airports using a random stochastic frontier model. [15] analysed the
commercial performance of German airports attending to its non-aviation activity by using
Ridge regression and partial least-squares (PLS). [14] used Total Factor Productivity (TFP) and
labour productivity and financial indicators to analyse Dublin Airport Authority’s (DAA)
economic performance. TFP has also been combined with other methodologies to evaluate
airports’ productivity. For example, [1] used a stochastic distance function to measure Spanish
airports' productivity changes and calculated the evolution and decomposition of the Total
Factor Productivity (TFP) for those airports. [16] modelled airport capacity investment using
real options. Agent-based has also been indicated as a promising tool to model and analyse
complex and sociotechnical systems since it represents the interaction between system
components [17]. However, it has been mostly used to model air traffic system [18], [19].
Table 1 - Research into airport performance evaluation. Source: Own Elaboration.
Paper

Method

Object

Units

Inputs

Outputs

Barros and
Dieke [11]

DEA

Performance

31 Italian
airports

Labour costs, capital
invested, operational
costs

No. of planes, no. of
passengers, general
cargo, handling
receipts,
aeronautical sales,
commercial sales

Barros [13]

SFA

Technical efficiency

27 UK airports

Operational cost, price
of workers, price of
capital-premises

Capital investment,
no. of passengers,
aircraft movements
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Paper

Method

Barros [12]

DEA

Technical efficiency

32 Argentina
airports

Barros [20]

DEA

Technical efficiency

13 Portuguese
airports

Inputs
No. of labour, no. of
runways, aprons area,
passenger terminal area
Operating costs, price of
capital, price of labour

Fung et al.
[10]

DEA and
TFP

Productivity

25 Chinese
airports

Runway length,
passenger terminal area

3 New York
airports

Airport operations, taxiout delays, block delays,
airborne delays, taxi-in
delays, arrival delays,
departure delays, arrival
and departure rates

System airport
efficiency rates
(SAER)

26 Spanish
Airports

Labour, airport area,
number of gates

Aircraft movement,
average size of
aircraft, share of
non-aeronautical
revenue

Competitiveness
subtotal

Diana [21]

SFA

Object

Units

Technical efficiency

Tovar and
Martín-Cejas
[1]

SFA and
TFP

Chao and Yu
[22]

Delphi/A
HP and
Simple
additive
weight

Cargo
Competitiveness

10 Asia-Pacific
airports

No. of airlines operating
at airports, no. of flights,
no. of source and
destination cities, airport
charges, airport opening
hours, cargo clearance
times, cargo volumes,
cargo growth, GDP

Coto-Millan
et al. [23]

DEA

Technical efficiency

35 Spanish
airports

Labour cost, capital
invested, other expenses

Fragoudaki
and Giokas
[24]

DEA

Performance

38 Greek
airports

Fasone et
al. [15]

Ridge
regressio
n and PLS

Commercial
Performance

15 German
airports

Cahill et al.
[14]

TFP

Performance

Dublin Airport
Authority

Technical efficiency
and productivity

Runway length, apron
size, passenger terminal
area
No. of passengers, % of
passengers, aircraft
movements, no. of
operating airlines,
surface of commercial
activities, surface of
non-aviation activities,
no. of retail shops, no. of
restaurants and food and
beverage shops
Non-capital inputs

Outputs
No. of planes, no. of
passengers, cargo
Sales to planes,
sales to passengers
No. of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo

No. of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo
No. of passengers,
aircraft movements,
tonnes of cargo

Non-aviation
revenues per
passenger, nonaviation revenues
per square meter

No. of passenger,
deflated revenues

2.2 Forecasting
ICAO refers that the first consideration about a forecast is its time horizon, which can be shortterm (1 year), medium-term (1 to 5 years) or long-term (more than 5 years), depending on the
intended use [8]. Short-term forecasts involve some form of scheduling like the determination
of the best months to do repairs and maintenance in an airport. Medium-term forecasts are
generally prepared for planning, scheduling, budgeting and resource requirement purposes.
Lastly, long-term forecasts are used mostly to strategic planning to determine the level and
direction of capital expenditures.
Concerning forecasting methods, forecasters have been using a range of techniques, of
different mathematical complexity, ranging from purely intuitive approaches to structured
quantitative methods like time series techniques or econometric modelling, each of which
presents different advantages and disadvantages. These can be divided into three broad
categories: quantitative, qualitative and decision analysis (see Figure 2).
Most common quantitative methods include time series techniques and econometric modelling.
The first include trend projection and decomposition methods and are the most used methods
to forecast the traffic demand [25]. These methods are not able to identify causes of market
growth neither can explain the impact of economic development or future regulations, making
them more suitable for shorter-term forecasts. Using trend projections, it is assumed that
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factors that determined the historical development and steady-state conditions will continue
to be verified in the future. Decomposition methods, by its turn, depict the various components
of the problem, being particularly relevant when strong seasonality or cyclical patterns are
verified in the historical data. Econometric analysis generally stands for multiple regression
analysis with a price-income structure. It is a useful tool if one wants to understand better the
way an economic system works and for testing and evaluating alternative policies. However, it
requires consistent data and good knowledge of the causative factors underlying traffic growth.
When historical data are short or not available, qualitative methods are used. Qualitative
methods are based on the judgment of experts being largely intuitive. The state of the art of
these methods is not so consistent as in quantitative analysis. Most widely used qualitative
method is Delphi technique which consists in attaining consensus among experts. Other
qualitative methods include technological forecasting or specialists’ evaluation.

Figure 2 - Alternative forecasting techniques [8].

Lastly, Decision Analysis can be considered a combination of both quantitative and qualitative
methods. Expert’s judgement is combined with statistical or mathematical techniques to make
a forecast. It is particularly useful in the assessment of uncertainty and risk analysis.
The appropriateness of each method often depends on the nature of the problem, the time
horizon of the forecast, the degree of accuracy required, the availability of expertise and
software, the urgency of the exercise, the data available and the cost of the forecasting. Table
2 provides an overview on how different methods meet these criteria.
Table 1 - Performances of forecasting methods of airport demand (H: high, M: medium, L: low). Adapted from [7].

1 year
2-3
Timeyears
range
5
ability
years
10
years
Required
expertise
Required time
Data
availability
Cost

Specialists’
evaluation
H

Delphi
method
H

Market
surveys
H

Scenario
writing
H

Time-trend
projections
H

Econometric
methods
H

Gravity
methods
H

M

H

M

H

H-M

H

H

L

M

M

M

M-L

H

H

L

L

L

M

L

M

M

H

M

H

H

M-L

H

H

L

H

L

M

L

H

H

M

M

M

M

H-M

H

H

M

H

M

L

L

H

H
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3. Methodology
3.1 Introduction
The previous review shows that airport performance is usually measured and compared through
the number of passengers, aircraft movements, etc. Moreover, these approaches are associated
with the assumption that all inputs and outputs have equal weighting.
This study intends to analyse the global performance of an airport, as it is still not clear in the
literature the borders between performance, efficiency and productivity. ACI’s
Key
Performance Indicators (KPI) were adopted to measure airport performance [26]. There is a
total of 42 KPIs distributed by 6 Key Performance Areas (KPA).
To quantify airport performance, PESA-AGB model developed by Baltazar et al. [27] is used.
This model is based on the MACBETH methodology and it enables managers to measure the
performance and efficiency of airports specifically. Its structure is depicted in Figure 3.

Figure 3 - Model building tasks and outputs [27].

Its decision tree, from which performance descriptors derived, was built upon the abovementioned KPAs and KPIs and it uses expert’s judgement to obtain an ordinal value scale.
This study uses a database containing annual data retrieved from airports annual reports for
the years 2003 to 2013 [28]–[30], creating three different characteristic airports. This data
refers to three Portuguese airports from the group VINCI/ANA and has partial data collected
from the public publish reports for these airports. Despite the efforts made to complete the
performance table, there was no willingness to cooperate. The performance table was
complemented with data from world airports similar in scale (passengers and movements) to
Lisbon, Porto and Faro airports, which for this were called Airport 1, 2 and 3, respectively.
3.2 Case Study
Three case studies were developed consisting of the analysis of different indicators’ growth
impact on the airport performance score for Airport 1:
•
•
•

Case I – Passengers;
Case II – Aircraft movements;
Case III – Passengers and aircraft movements.

Both “Passengers” and “Aircraft Movements” KPI’s belong to “Core” KPA and were the two
indicators assigned with higher weights in the respective KPA score by experts [27].
For each case study, a medium-term forecast (3 years) is carried out for the considered
indicators. All the other indicators are held constant, assuming what in economics is named
ceteris paribus condition. A ceteris paribus assumption is often key to scientific inquiry, as
scientists seek to screen out factors that perturb a relation of interest [31]. This new scenario
is inserted on PESA-AGB to observe the changes in the KPA’s score and in the airport score.
Moreover, three hypotheses are put forward for case studies I and II:
•

H1: predict considered KPI’s development using a simple trend projection and keep all
other KPIs constant to observe the impact in its KPA and airport performance’s scores;
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•
•

H2: predict considered KPI’s development using the same method as in H1 and infer
directly influenced KPIs’ values accordingly;
H3: same steps as in H2 but applying an exponential smoothing technique in the
forecasting.

The first two hypotheses are meant to help to define the best way to determine passengers and
aircraft movements growth’s impact on airport score through PESA-AGB model.

4. Results
The forecast process adopted in the first hypothesis consists simply in the projection of the
number of passengers/aircraft movements maintaining the same average growth rate verified
during the historical data time span. The resulting forecasts are shown in figure 4.

Figure 4 - Projection of the number of passengers (left) and aircraft movements (right) at Airport 1 for the years
2014-2016. Source: own elaboration.

Table 3 contains resulting KPA’s scores for each case as well as historical scores.
Table 2 – “Core” KPA score growth in Case I and Case II. Source: own elaboration.
Year
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Case I
5,36
24,82
31,42
45,91
52,72
64,11
51,79
75,70
71,50
74,07
87,19
89,76
92,33
94,90

Case II
5,36
24,82
31,42
45,91
52,72
64,11
51,79
75,70
71,50
74,07
87,19
89,47
91,76
94,04

The scores presented between 2003 and 2013 were obtained from the historical data, resulting
in equal scores for the two cases equal in this period. From 2014, different developments are
observed resulting from the different forecasts (passengers’ annual average growth of 4,95%
against the 2,73% of aircraft movements) and indicators’ weights (25,71% for passengers against
22,86% for aircraft movements). Consequently, airport scores are different in the two cases as
shown in Table 4. It is observable that passengers’ growth results in higher scores, however,
the differences between the two cases are not substantial.
Table 3 – Aiport 1 performance score growth in Case I and Case II. Source: own elaboration.
Year
2003
2004
2005
2006
2007

Case I
34,95
31,92
41,08
50,05
62,56

Case II
34,95
31,92
41,08
50,05
62,56

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

920

Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Case I
62,12
54,96
58,55
66,60
57,11
59,88
60,38
60,89
61,39

Case II
62,12
54,96
58,55
66,60
57,11
59,88
60,33
60,77
61,22

But what if we can determine the impact of each growth on other KPIs? In Hypothesis 2, directly
influenced KPIs are determined by analysing its metrics. For example, “Passengers per
Employee” may be easily inferred by calculating the number of employees. For the period 20132016, this number is maintained unchanged and only the number of passengers is changed in
this rate, avoiding interference with ceteris paribus. Other KPIs like “Aeronautical Revenue per
Passenger” may not be encompassed since the rise of the number of passengers would naturally
increase aeronautical revenues. To determine this relation, a deeper econometric analysis
would be needed. It resulted that passengers’ growth has a direct influence only on “Passengers
per Employee” while aircraft movements’ growth influences directly “Aircraft Movements per
Gate” and “Aircraft Movements per Employee”.
In 2013, there were 674 employees and 50 gates at Airport 1. Considering the previously
presented forecasts, values presented in Table 5 were obtained for the three influenced KPIs
for the years 2013-2016.
Table 4 – Values of the KPIs directly influenced by passengers or aircraft movements growths.
Source: own elaboration.
Year
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Case I
Passengers per Employee
14757
16394
17205
18858
20275
20832
19473
20870
22543
22702
23776
24724
25672
26620

Aircraft Movements per Gate
5114
5555
4964
5298
5484
3784
3578
2763
2790
2818
2927
2995
3063
3130

Case II
Aircraft Movements per Employee
172
187
190
203
210
214
194
205
213
209
217
222
227
232

Table 6 sums up disturbed KPAs’ scores obtained in both cases I and II and Airport 1 performance
scores for the forecasting period in hypothesis 2.
Table 5 - KPA’s and airport performance scores growth in Case I and Case II (hypothesis 2). Source: own elaboration.
Year
2014
2015
2016

Core
89,76
92,33
94,90

Case I
Productivity
37,54
38,46
39,38

Airport 1
60,54
61,20
61,86

Core
89,47
91,76
94,04

Case II
Productivity
37,86
39,11
40,36

Airport 1
60,54
61,20
61,86

Expectably, Case II achieves higher scores since the sum of “Aircraft Movements per Gate” and
“Aircraft Movements per Employee” indicators’ weights is higher than “Passengers per
Employee” indicator’s weight. “Core” KPA scores are the same as in hypothesis 1 since the
forecasted indicators are the same as well as the forecasting technique. By coincidence, Airport
1 scores are the same in Cases I and II showing that considering KPIs directly influenced by the
core indicators, aircraft movements’ impact on airport performance is like the passengers’ one.
Based on the last results, the considerations made in hypothesis 2 are maintained in hypothesis
3. This time, forecasts are conducted using a different technique consisting of the calculation
or prediction of a future value based on existing (historical) values by using Exponential Triple
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Smoothing (ETS) algorithm. Its name is due so, to the application of exponential smoothing to
seasonal in addition to level and trend. The resulting set of equations is also called “HoltWinters” method and are given by [32]:
𝑆𝑡 = 𝛼

𝑦𝑡
+ (1 − 𝛼)(𝑆𝑡 − 1 + 𝑏𝑡−1 ),
𝐼𝑡−𝐿

𝑏𝑡 = 𝛾(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 ) + (1 − 𝛾)𝑏𝑡−1 ,
𝐼𝑡 = 𝛽

𝑦𝑡
(1 − 𝛽)𝐼𝑡−𝐿 ,
𝑆𝑡

(1)

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔

(2)

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔

(3)

𝑆𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔

Where:
•
•
•
•
•
•

𝑦 is the observation;
𝑆 is the smoothed observation;
𝑏 is the trend factor;
𝐼 is the seasonal index;
𝐿 corresponds to the periods;
𝑡 is an index denoting the time period.

The forecast is then given by:
(4)

𝐹𝑡+𝑚 = (𝑆𝑡 + 𝑚𝑏𝑡 )𝐼𝑡−𝐿+𝑚

This methodology was applied using Microsoft Excel 2016. Figure 5 shows passengers and
aircraft movements’ forecasts with a confidence level of 95%.
Both three passengers growth scenarios show no rupture with the recorded tendency since the
number of passengers is always growing. Since the forecast shows Airport 1 breaking its previous
record every year, its sustainability is not threatened. However, in the best case scenario, it
can be observed that the number of passengers exceeds the 18 million which corresponds to
maximum capacity projected for Airport 1 in 2015 [33].

Figure 5 – Passengers (left) and aircraft movements (right) ETS forecast for Airport 1.
Source: own elaboration.

In the case of aircraft movements, expected scenario shows a practically constant growth where
the airport record is broken every year. The best-case scenario presents the higher slopes for
the growth curve while the worst-case scenario shows a decrease in the first predicted year,
but even so, Airport 1’s sustainability is not threatened. Resulting KPA’s and airport
performance scores for Case I and Case II are listed in Tables 7 and 8, respectively.
Table 6 - KPAs and airport performance scores’ growth in Case I (hypothesis 3). Source: own elaboration.
Year
2014
2015

Core
89,42
91,78

Expected
Productivity
37,41
38,26

Airport 1
60,45
61,06

Core
87,36
88,50

Worst-case
Productivity
Airport 1
36,67
59,93
37,08
60,22

Core
91,47
95,07

Best-case
Productivity
38,15
39,44

Airport 1
60,98
61,90
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2016

94,15

39,11

61,67

89,65

37,50

60,51

98,65

40,73

62,82

Table 7 - KPAs and airport performance scores’ growth in Case II (hypothesis 3). Source: own elaboration.
Year
2014
2015
2016

Core
88,84
90,67
92,49

Expected
Productivity
37,52
38,52
39,52

Airport 1
60,36
60,89
61,41

Core
83,09
82,93
83,18

Worst-case
Productivity
34,37
34,28
34,42

Airport 1
58,70
58,65
58,72

Core
94,59
98,41
101,81

Best-case
Productivity
40,66
42,75
44,61

Airport 1
62,02
63,12
64,10

The expected scenarios are positive in both cases. However, Case I presents higher performance
scores despite the lower total weight of the KPIs affected, contrarily to what was verified in
Hypothesis 2. This is due to the higher growth rate that resulted from the forecast. Case II
presents higher differences between worst-case and best-case scenarios confirming the wider
space of results between the upper and lower confidence bounds apparent in Figure 5.
A simple statistical analysis shows that the correlation between passengers and aircraft
movements is around 0,96. Given this strong correlation and the common understanding that
these indicators are amongst the most important for an airport operation, in Case III Airport 1
performance is predicted through passengers and aircraft movements’ forecasts obtained in
Hypothesis 3. The scores obtained for the expected scenario are presented in table 9.
Table 8 - KPA’s and airport performance scores growth in Case III. Source: own elaboration.
Year
2014
2015
2016

Core
91,07
95,26
99,46

Productivity
38,32
40,17
42,02

Airport 1
60,93
62,06
63,20

It is observed that if Airport 1 manages to maintain its performance in the different areas, the
air traffic growth will naturally increase its global performance score. However, the increases
are not so significant considering past fluctuations.

5. Concluding remarks
The aim of this paper was to obtain a model to measure and forecast airport performance.
To measure airport performance, it was adopted PESA-AGB model which determines airport
score through the set of indicators established by ACI. It was performed a sensitivity analysis
to estimate the impact of passengers and aircraft movements on this performance. Despite the
greater weight assigned by experts to air passengers, aircraft movements show to have a
greater direct impact on airport performance considering PESA-AGB scores and the set of
indicators provided by ACI. It may be noted that this study did not simulate “Origin and
Destination Passengers” KPI growth which is closely related to “Passengers” KPI development.
To predict airport performance the ETS method and trend projections were used. Passengers
and aircraft movements ETS forecasts for Airport 1 expect an increase of both indicators
without compromising airport maximum capacity, albeit at a lower average rate than the one
observed for the period of 2003-2013. Same forecasts show that, if Airport 1 maintains the
performance obtained in 2013, the increase in air traffic (passengers and aircraft movements)
does not in itself lead to very significant performance score increases when compared to
fluctuations recorded between 2003 and 2013. This means that if Airport 1 managers intend the
airport to improve significantly, more than deal with air traffic increase without losing
performance in the various areas, it will have to improve its performance in some indicators.
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Abstract
In the construction industry, the Life Cycle Costing (LCC) is commonly used for the assessment of the economic pillar of
sustainability. Integrated with environmental and social assessments, it can be part of a complete Life Cycle Sustainability
Assessment. Risk Management (RM) has also a large applicability in projects, promoting analysis of uncertainties and risks
existing during the entire process. This review aims to analyse the implications of both concepts. The VOS Viewer Software is
used to categorize the existing literature in relevant clusters for better comprehension of the state of the art. One of the
most commonly discussed issues in the literature is how to account the uncertainties resulting from the substantial number
of systems and subsystems and how the extensive time frame of analysis threatens the reliability of LCC. We propose the
integration of LCC with the Risk Management (RM) methodology as an eﬀective strategy to improve reliability.
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Life Cycle Costing and Risk Management in the
Construction Industry: review and implications
TS11 – Sustainable materials and building technologies
1. Introduction
Life Cycle Costing (LCC) is a methodology for systematic economic evaluation of the
costs of a project or product over a period of analysis that may cover the whole life cycle
(cradle to grave, cradle to cradle) or a selected period of interest, e.g. cradle to gate [1].
Risk Management (RM), as defined by ISO 31000 [2], refers to the effect of uncertainty on
objectives of the organization or a project and to the coordinated activities aiming to direct
and control an organization regarding risk and is composed of five distinct processes:
Communication and Consultation, Establishing the Context, Risk Assessment, Treatment of
the Risks and Monitoring and Review. Likewise, Risk Assessment consists of three different
steps: Risk Identification, Risk Analysis and Risk Evaluation. In order to avoid possible
confusion between Risk Assessment and Risk Analysis, in this document, we are not using the
abbreviation of these terms.
One of the main concerns of LCC in the construction industry is the high uncertainty,
mainly due to the inherent complexity of the construction projects and the extensive lifespan
of buildings. Several strategies have been suggested attempting to overcome such
inconvenient. Arlani [3] tried to simplify the projects by breaking them down into systems,
subsystems and elements and by grouping them by disciplines (civil engineering, automation,
electricity and others) regarding their functionality. Markeset and Kumar [4] proposed a
different approach tackling the issue of the extensive lifespan. The authors divided the
building lifespan into several phases corresponding to the maturity of the project tasks. That
is, (1) market and specification; (2) conceptual design; (3) design development and detailing;
(4) production, construction, installation and commissioning; and (5) use, maintenance and
disposal. However, among the different strategies, the inclusion of sensitivity and break-even
analysis in the LCC, as proposed by the US National Institute of Standards and Technology [5]
and risk analysis, as discussed early by Arlani [3], has been also explored by the scientific
community.
In the present work, a comprehensive review of the different LCC and RM definitions
and standards is presented first. Then, a detailed literature review showing how these two
methodologies converge and how they can be applied together using the Project Management
Process is encompassed.

2. Methodology
The methodology for literature review applied in this study was previously used by
Fahimnia et al. [6] and Thomé et al. [7]. It was originally proposed by Rowley and Frances [8]
and includes the following steps: Definition of the appropriate search terms; Analysis of the
initial search results; Refinement of the search results; Treatment of the results using data
statistics and Analysis and interpretation of the results.
Scopus Elsevier database was chosen as the preferred database for searches, as its
interface allows for different filtering, viewing and report analysis options, as well as for its
compatibility with the other data management tools used in this study, that is, VOSviewer
[9], Mendeley [10] and MS Excel. The VOSviewer [9] was used for determining the Bibliometric
analysis main issues, through the categorization of the documents titles, abstracts and
keywords in clusters, allowing to identify the main issues of a large number of publications,
before to go deep into the Bibliographic analysis of the most relevant documents.
The search was limited to documents published in the English language between 1980
and 2016 in the areas of Engineering, Energy, Environmental Science, Business and
Management and Accounting. Initial search keywords used were “Construction Industry”.
Further on the term “Project Management” was added. Finally, the terms “Life Cycle
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Costing” or “Whole Life Cost” and “Risk Management” or “Risk Assessment” or “Risk
Analysis”, were added. Documents including these items either on the titles, abstracts or
keywords fields were targeted. Searches on Taylor & Francis, Wiley, Web of Science,
Emerald, Compendex and NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
databases were also done.
The results from this work are presented in three distinct parts. First, the general
definitions of the main concepts related to LCC and RM are presented. This part integrates
and summarizes the definitions found in different sources, in particular, those provided in
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) and ISO (International Standards
Organization) publications. The main issues discussed both in LCC and RM standards are
presented. In the second part, we present the results yield by the Bibliometric analysis.
Finally, the most relevant issues of discussion among the scientific community are
highlighted.

3. Definitions
The diverse definitions for LCC and RM found in the literature review, are summarized
here. The publications from SETAC and ISO were found to be the sources that most commonly
related both methodologies.

3.1 – Life Cycle Costing (LCC)
Considering the three pillars of sustainability: economic, environmental and social,
different kinds of sustainability assessments can be distinguished according to the pillar(s)
they deal with. In this way, Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) is defined as the
complete assessment integrating the three pillars.
From the SETAC publications, four levels of assessments can be distinguished:
financial LCC (fLCC), environmental LCC (eLCC), full environmental LCC (feLCC) and social
LCC (sLCC) [11]. The components from the simplest to a complete LCC are presented in Table
1. The fLCC is part of eLCC, which in turn is part of feLCC which is finally part of sLCC.
Table 1 – Different levels of LCC according to their scope
Level of LCC

Scope

Description

LCC

Conventional, Traditional or
Financial LCC

Economy

eLCC

Environmental LCC

Economy
Environment

feLCC

Full Environmental LCC

Economy
Environment

sLCC

Societal LCC

Economy
Environment
Society

One actor
(supplier or consumer)
One or more actors
(supplier, producer, user/consumer and those
involved at the end-of-life)
One or more actors
(extends eLCC with monetized, non-internalized
environmental costs)
One or more actors (all costs are borne by
anyone in society)

Swarr et al. [12] have published in 2011 a Code of Practice for Environmental LCC
(eLCC), which provides a framework for evaluating decisions with consistent, but flexible
systems boundaries as a component of product sustainability assessments. They establish a
framework for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of products, summarized in a
symbolic equation that uses distinct analyses for each of the three pillars of sustainability:
environment (LCA), economy (LCC), and social equity (sLCA), as shown in Equation 1.
LCSA = LCA + LCC + sLCA

Equation 1 – LCSA [12]

The LCC basic calculation formulas are presented in the publications of the American
Society for Testing and Materials (ASTM) [13] and are summarized at the Equations 2, 3, 4 and
5. The Present Value of LCC, named PVLCC, can be calculated as follows:
Equation 2 – PVLCC [13]
Where:
Ct = the sum of all relevant costs occurring in year t,
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N = length of study period, years, and
i = the nominal discount rate.
Another approach is possible in order to simplify the PVLCC calculation, as shown in
Equation 3:
Equation 3 – PVLCC [13]
Where:
IC = Investment costs (IC),
PVOM&R = PV of operating, maintenance and repairs,
PVR = PV of replacements,
PVF = PV of fuel (energy, water) and
PVS = PV of residual value (resale, scrap, salvage).
The nominal discount rate (i), take into account the inflation rate (I) and can be
calculated as shown at Equation 4.
Equation 4 – Nominal discount rate(i) [13]
Where:
r = real discount rate,
i = nominal discount rate and
I = general price inflation.
The concept of Whole Life Costing (WLC) was standardized at BSI ISO 15686-5 [1] and
despite the different approaches, there is an alignment with the SETAC publications.
Whole Life Cost
(WLC)

Externalities

Non-construction
cost

Life Cycle Cost
(LCC)

Income

Construction

Operation

Maintenance

End of life

Environmental cost

Figure 1 - WLC and LCC elements [1]

As shown in Figure 1, additionally to LCC, the following cost components must be
considered: LCC (e.g. costs for construction, operation, maintenance, renovation);
Externalities (e.g. additional travel time of road users, additional environmental pollution);
Income (e.g. income from sales of constructed assets, tolls); Non-construction costs (e.g. site
costs, interests, etc.). Depending on the effects, externalities can be negative or positive.

3.2 – Risk Management (RM)
The definition of Risk Management (RM) can be found in ISO 31000 [2]. Basically, RM
refers to the effect of uncertainty on objectives of the organization or a project and to the
coordinated activities aiming to direct and control an organization regarding risk [2].
According to this standard, the RM can be applied to an entire organization, at its many areas
and levels, at any time, as well as to specific functions, projects and activities. It is
composed of five distinct steps, which are defined below. The process of RM, as well as the
relationship between RM Principles, Framework and Processes are shown in Figure 2.
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Risk Management Principles

Risk Management Framework

a) Creates value
b) Integral part of organization process

Mandate
and
commitment

c) Part of the decision making
d) Explicite adressess uncertatinty
e) Systematic, structured and timely

Design of
framework
for managing
risk

f) Based on the best available information
g) Tailored
h) Considers human and cultural factors

Continual
improvement
of the
framework

Implementing
Risk
Management

i) Transparent and inclusive
j) Dynamic, iterative and responsive
to change
k) Facilitates continual improvement and
enhancement of the organization

Monitoring
and review
of the
framework

Risk Management Process
The External Context / The Internal Context
The Risk Management Context
Develop Criteria and Define the Structure

Identify Existing Controls
Determine Likelihood, Determine Consequences, Determine Level of Risks

Compare the Criteria / Set the Priorities
Considere Tolerance and Acceptability

Identify and Assess Options
Avoid? Share? Exploit? Reduce? Accept? / Prep&Impl Treatment Options
Analyse & Evaluate Residual Risk

Risk Assessment
Risk Identification

Risk Analysis

Risk Evaluation

Monitoring and review

What Can Heapen, When, Where, How & Why
Asset Identification, Valuation and Characterization
Threat / Opportunity, Vulnerability / Capability&Criticaly / Impact Analysis

Communication and consultation

Establishing the context

Risk Treatment

Figure 2 – Relationships between Risk Management Principles, Framework and Process based on [14] and [2]

4. Life Cycle Costing and Risk Management: literature review results
4.1 - Bibliometric Analysis
A Bibliometric analysis was conducted to get a general overview of the literature
corpus related to LCC and RM in the context of Construction Industry.
The number of publications has increased significantly in the recent years. Countries
leading the number of publications are United States, United Kingdom and Canada, which are
responsible for 53% of the published documents retrieved. The correlations between the
articles from the Scopus Elsevier database were investigated by clustering the results into
distinct categories. This process was assisted by the VOSviewer software.
Due to space limitations, only the results showing the most relevant coincidences in
terms in “author keywords” are presented. An initial search retrieved an amount of 37,254
documents in the Scopus Elsevier database using the search terms “Construction Industry” in
the Titles-Abstracts-Keywords fields. The 2,000 most cited publications were selected to
generate clusters of the author keywords in order to depict the most relevant issues present
in the publications. Analysing 3,676 terms, the VosViewer software allowed to identify 28
terms that occurred at least in 28 publications (fractional counting, meaning that repetitions
in the same document were purged). These initial results indicate that the main issues are
“Project Management” (yellow cluster), “Construction Management” (blue), “Risk
Management” (green), “Supply Chain Management” and “Sustainable Development” (red).
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Using the VosViewer, a graphical representation of 4 clusters were generated, as
shown in Figure 3. The strong relationship between Risk Management and the Procurement
processes become evident (green) and also the relevance of Cost Control in the Project
Management (yellow). These relationships reflects the alignment with the Project
Management Methodology [15], that contain both the Risk Management and Cost Management
processes.

Figure 3 – Construction Industry - 4 Clusters – Most occurred author keywords

Aiming to refine the searches in the direction of the Cost Control issues and verify the
applicability of LCC in the Construction Industry, another search using the most common
variations of this term was performed and 275 publications were retrieved. Analysing 605
terms based on the author keywords the VosViewer software allowed to identify 16 terms that
occurred at least in 17 publications The term “Life Cycle Costing” is commonly used for the
methodology and “Life Cycle Cost or Costs” for the calculation itself. Some results are shown
at the 4 clusters in Figure 4.

Figure 4 – LCC in the Construction Industry - 4 Clusters – Most occurred author keywords
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Despite a lack of standardization in the use of the terms in the publications, the
clusters of Figure 4 reveal the relationship between LCC and Sensitivity Analysis, an important
technique used in the Risk Management processes to deal with the uncertainty. Sensitivity
analysis, as defined at the ISO 31010 [16], “involves the determination of the size and
significance of the magnitude of risk to changes in individual input parameters. It is used to
identify those data which need to be accurate, and those which are less sensitive and hence
have less effect upon overall accuracy”. Further results can be extracted from the cluster of
Figure 4, as the application of LCC in green buildings and the close relation to sustainable
construction, design, value engineering, optimization and energy efficiency, which is
confirmed by the analysis of the retrieved publications.
To raise some evidence of the application of Risk Management in the Construction
Industry, another search using the most common variations of this term was performed and
2,048 publications were retrieved. The term “Risk Assessment” became more usual after
2011, probably because of the publication of ISO 31000 [2], that establishes a clear distinction
between the concepts of Risk Management (RM), Risk Assessment and Risk Analysis, as already
shown in Figure 2.
The cluster in red colour, at Figure 5, shows the close relationship between the Risk
Management and Project Management, also evidencing the application of stochastic
approaches to deal with costs, scheduling and contracts, as Monte Carlo, mathematical
models, probability and computer simulations. In another hand, the cluster in green colour
shows that the term Risk Assessment is closed related to issues as Safety and Health in the
Construction Industry.

Figure 5 – RM in the Construction Industry - 3 Clusters – Most occurred author keywords

The results show that the LCC has a relevant application in the Construction Industry,
confirmed by the 275 publications retrieved, and the Risk Management has a most
consolidated application as verified by the 2,048 publications.
Combining the terms LCC and RM, limited to the Construction Industry, the search at
the Scopus retrieved 217 publications. Combining the terms LCC and Project Management, 56
publications were retrieved. These numbers are an evidence that the integration between
LCC and Project Management can be a promising field for future studies.

4.2 - Bibliographic Analysis
By analysing the number of publications addressing a specific issue and their number
of citations, the most discussed issues among the literature corpus were revealed. The LCC
reliability, applicability and integration with the project processes seem to be some of the
concerns most commonly addressed. These are examined in the following sections.
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4.2.1. Reliability of LCC
It was found that LCC analysis is generally recognized to be a valuable approach for
comparing alternative building designs, as it enables the operational cost benefits to be
evaluated against any initial cost increase, as demonstrated by Arja et al. [17]. The early
applications of LCC were most related to justification of higher initial costs in projects,
considering trade-offs during the operational phase, as described e.g. in the studies of Chang
et al. for a water system while identifying optimal seismic risk reduction strategies for the
intelligent renewal of civil infrastructure systems [18]. Lozar et al. showed how the use of
LCC to calculate the overall costs and benefits derived from adopting innovative technologies
in the construction industry, can help to rationalize the perception of risk related to the
adoption of those technologies [19]. However, as pointed out by Cole and Stern [20] its
widespread adoption was limited, especially in the green building industry, where it would be
more needed, as many of the benefits of strategic choices can often only be understood and
justified when casting in a life-cycle context.
As explained by Corotis [21], additional considerations must be taken into account
when applying the LCC methodology in buildings, such as the fact that maintenance of the
structure itself is usually a much smaller cost factor than in bridges, and most buildings are
constructed with private sector funding, in which the advantage of lower LCC as a trade-off
to initial cost is not clear.
Indeed, plenty of examples can be found in the literature in which the life-cycle
philosophy, so-called Life Cycle Thinking, reflected on Life-Cycle Engineering and LCC has
been applied in the Construction Industry, mainly for infrastructure constructions [22] [23]
[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34], and buildings constructions [35] [36] [21]
[37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] .

4.2.2. Integration of Risk Management methodology and LCC
In the last decades, several methods were proposed to quantify and control
uncertainty in LCC by the implementation of Risk Management methods. The implementation
of RM in LCC had to overcome the initial scepticism regarding the usefulness of complex risk
analysis techniques and a predisposition to rely on judgement based on experience. Moreover,
risk analysis can be a time-consuming process as it is highly iterative; whereas more
information becomes available, it is necessary to revisit earlier steps, test decisions and
assumptions and make revisions as appropriate [45]. However, as historical data becomes
increasingly available and practitioners acquire training, the implementation RM
methodologies is gaining acceptance (Wood and Ellis, 2003).
Elnashai and Tsompanakis emphasized that a growing interest in the development of
theory and applications of stochastic methods has been increasing over the past decades due
to the realisation that deterministic solutions are unrealistic and that decision making has to
include uncertainties. LCC is, according to them, an important topic that is amenable to nondeterministic treatments [46].
The operational phase, gained attention in the literature, mainly because of the
uncertainties related to the costs of maintenance, retrofits and degradation due to normal or
extreme events. Khan and Haddara remind that the overall objective of the maintenance
process is to increase the profitability of the operation and optimize the total LCC without
compromising safety or environmental issues. In their work related to HVAC systems
(residential, commercial, and industrial buildings), they focused on the Risk-based
Maintenance, a preventive maintenance planning based on risk analysis for minimizing the
probability of system failure and its consequences [47].
Boussabaine and Kirham demonstrated in their book “Whole Life-cycle Costing: Risk
and Risk Responses” that decision-making uncertainty in WLC can be reduced by basing
choices on sound risk management principles, identifying a systematic approach to planning
the post-occupancy costs [48]. The authors defended that the implementation of WLC
assessments for the evaluation of the sustainability of products or projects had to be and was
increasingly accepted. Still, each life cycle stage present different sources of uncertainty that
might demand different methodological approaches, for which breaking down the process into
parts seem to be a good methodology to face the complexity of WLC.
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In a recent work, Ifeoluwa shows that by adopting LCC with RM, practitioners are able
to make accurate forecasts of likely future running costs. The author presents a framework,
based on Artificial Neural Networks and probabilistic simulations, for modelling the
operational and maintenance historical costs as well as the economic performance measures
of LCC. The proposed method was applied to determine the operational and maintenance
costs of two sustainable commercial office buildings [49].
Frangopol and Soliman emphasize the need of a Life-Cycle Engineering, which
according to them, provides rational means to optimise life-cycle aspects, starting from the
initial design and construction to dismantling and replacing the system at the end of its
service life [34].
Among the different cost assessments, the evaluation of environmental costs is
regarded as one of the most difficult to perform. Haddad et al. suggest the need to consider
Environmental Risks at early design phases, and to define an analysis scenario if an entire
risk assessment routine is envisaged [50].
It was also detected in the literature, considering the established limits of LCC and
Risk Management, the increasing adoption of standardized terms Whole Life Cost (WLC) and
Risk Assessment, as presented in section 3 of this document. Culley et al. applied it in their
work to analyse alternatives of substation switchgear technologies for transmission and
distribution cables co-located in cable tunnels. They have addressed WLC and Risk Assessment
from original planning to construction, operation and end-of-life management with an explicit
account of uncertainty and probabilistic asset failure. With the same methods they have
evaluated the environmental performance and the whole life "carbon account" explicitly, and
they still argue that it enables the identification of optimum solutions taking into account
economic, environmental, health and safety and social costs with an explicit account of risks,
including those from asset failure [51].
Tokede et al. [41] in their study about Net Zero Carbon Buildings (NZCB) alerts that
studies in investment analysis have suggested insufficiency in the discounting mechanism of
cash flows leading to unrealistic estimation, and in some cases, incorrect decisions. They
propose a mathematical modelling of WLC to provide a framework to assess the investment
potential in NZCB, with an approach to preserving continuity in WLC models using the
binomial theorem. Their studies were supported by the theory developed by Ellingham and
Fawcet in their book, “New Generation WLC: Property and construction decision-making
under uncertainty” and consist in extending the period under consideration and concurrently
providing uncertainty and irrevocability for other elements of time [52].
Finnveden et al. [53] point out that although it is clear the Life Cycle Analyses will
always be open to criticism since they are simplifications of the reality and include
uncertainties, it is also true that they have been proved to provide policy-relevant and
consistent results. According to the authors, uncertainty is common to all system analysis
methods which should not invalidate them. The argument of Finnveden et al. is that it should
be accepted that assumptions can be challenged and that it may be difficult to generalize
from case studies to policies. However, it also reveals that if decisions are going to be made,
they are likely to be made in a less than a certain basis, evidencing the need to incorporate
the Risk Management into such methodologies.

5. Conclusions
To address cost uncertainty and reduce risks in LCC assessments, the key issues and
barriers to the widely used LCC should be understood. The literature review presented in this
work is intended to contribute to this aspect. The literature reported show that Risk
Management can be applied at all stages of the life cycle of an activity, project or product. It
is usually applied many times with different levels of detail to assist in the decisions that
need to be made at each stage. The division of a project into distinct phases should help to
determine the risk tools and techniques that best fit the scope of the LCC and would better
mitigate threats, improve opportunities and thus, provide a more reliable LCC. Life cycle
stages have different needs and require different techniques, for example, during the
concept and definition phase, when an opportunity is identified, risk management may be
used to decide whether to proceed or not. Where several options are available, it can be used
to evaluate alternative concepts to help to decide which provides the best balance of risks.
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The literature review showed that the LCC lack integration with Project Management
despite its application in conjunction with Risk Management. It could be argued that Risk
Management is part of the Project Management Methodology but this would not deny the
importance of how they could have more integration. Indeed, the integration of RM in LCC
assessments seems to be a good strategy to deal with the most common risks and
uncertainties reported in the literature review. The Project Management Methodology can be
used as an integration tool to allow the synchronization between the RM and LCC processes,
including the operational and end-of-life stages.
The Bibliometric analysis presented in this investigation unveiled the existing
relationships between different key concepts related to LCC and RM, and how authors,
organizations, countries and the documents itself were interconnected. From the results, it is
clear that the terms Risk Management, Risk Assessment and Risk Analysis are used indistinctly
by most of the scientific community, despite the fact that, as made clear in the definitions
section, the international standards establish net differences among these concepts.
From the Bibliographic analysis, the main concerns reported by the scientific
community were highlighted, i.e. the reliability, applicability and integration of LCC with the
project processes. In this regard, the reported literature shows that the integration of LCC
and Project Management Methodology can contribute to the LCC reliability establishing a link
between the objects of calculation and the maturity of the project. The integration of LCC
and the Project Management Methodology would effectively address the main problems of
LCC, mainly because the Project Management Methodology already contains the Risk
Management and the Cost Management Processes. Moreover, the Project Management
Methodology itself can be improved if the operation and maintenance and the end-of-life
stages are taken into consideration, following the Life Cycle Thinking.
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Abstract
The article cites sustainability alternatives adopted at the Museum of Tomorrow, which was created to think about the future
of the planet. In this way, the building proposes in its format and in the project the concern with future, having as main
highlights the rainwater harvesting, the use of bay water in the cooling of the building, the reuse of water, and power
generation to from mobile photovoltaic panels on the roof. The permanent care during the works guaranteed the LEED Gold
Certiﬁcation, allowing the sustainable measures adopted to be positive not only for the environment but also for the
surrounding community, since the activities followed rigorous targets that included the use of non-toxic and biodegradable
materials in its interior, organization and cleaning during the processes, preparation of solid waste management plan, use of
regional materials and with certiﬁcation that indicate the appropriate forest management, among others. From the projects
implemented and the foreseen executions to the structure of the Museum, this work intends to initiate a certain
standardization relative to the other constructions that will be installed in Rio de Janeiro, in order to guarantee greater
energy eﬃciency accompanied by considerable reduction of water consumption of operations and consequent gain in
operating costs.
Resumo
O artigo cita as alternativas de sustentabilidade adotadas no Museu do Amanhã, que foi criado para pensar o futuro do
planeta. Desta forma, a ediﬁcação propõe em seu formato e no projeto a preocupação com o futuro, tendo como principais
destaques a captação de água da chuva, o aproveitamento da água da Baía na refrigeração da ediﬁcação, o reuso de agua,
e geração de energia a partir de painéis fotovoltáicos móveis na cobertura. O cuidado permanente durante as obras garantiu
a Certiﬁcação LEED Gold, permitindo que as medidas sustentáveis adotadas fossem positivas não só para o meio ambiente,
mas também para a comunidade ao redor, já que as atividades seguiram rigorosas metas que incluíram uso de materiais
atóxicos e biodegradáveis no seu interior, organização e limpeza durante os processos, elaboração do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, uso de materiais regionais e com certiﬁcação que indicam o manejo ﬂorestal adequado,
dentre outros. A partir dos projetos implementados e das execuções previstas à estrutura do Museu, objetiva-se com esse
trabalho que haja início de certa padronização relativa às demais construções que venham a ser instaladas no Rio de
Janeiro, com intuito de garantir maior eﬁciência energética acompanhada de considerável redução do consumo de agua das
operações e consequente ganho em custos operacionais.
Keywords
Sustainable Building; Water Management; Energy Eﬃciency; LEED

939

Construções Sustentáveis: Estudo de Caso do
Museu do Amanhã
1. Introdução
O Museu do Amanhã (MDA), localizado no Pier Mauá, região portuária da cidade do Rio de
Janeiro, ocupa uma área de 30 mil m², incluindo a ciclovia, área de lazer e os espelhos
d’água. O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto espanhol Santiago Pevsner
Calatrava Valls, conhecido por atribuir status às cidades onde há obras de autoria dele, como
na Lakeland, Florida Polytechnic University, nos Estados Unidos da América.
A proposta do museu é propor um “ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a
época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o
futuro. O Amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar aonde vamos chegar. É uma
construção da qual participamos todos, como pessoas, cidadãos, membros da espécie
humana” [1]. Portanto, o Museu do Amanhã é um espaço diferenciado com o objetivo de
transformar a paisagem, trazendo para os visitantes uma integração com a cidade, com o
novo e como o nome sugere, traz como uma ideia de construção do futuro.
O Museu foi concebido através de parceirias entre Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e
outras entidades, como a Fundação Roberto Marinho (FRM), o banco espanhol Santander, o BG
Brasil, da Secretaria Estadual do Ambiente e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do
governo federal. O Consórcio Porto Novo formado pelas empresas Odebrecht Infraestrutura
(líder EPC), OAS e Carioca foi responsável pela execução do projeto do museu, que foi
inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015.
A edificação se insere na proposta o que integra a Operação Urbana Consorciada da Região do
Porto do Rio, instituída pela Lei Complementar nº 101, de 2009. Esta Lei propõe a
modificação do Plano Diretor, autoriza o Poder Executivo a instituir a Operação Urbana
Consorciada da Região do Porto do Rio e dá outras providências. Em seu art. 2, essa lei
estabelece que a “Operação Urbana Consorciada tem por finalidade promover a
reestruturação urbana da AEIU, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos
espaços livres de uso público da região do Porto, visando à melhoria da qualidade de vida de
seus atuais e futuros moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região.”
[2]. O A AEIU - Área de Especial Interesse Urbanístico - é comprendida pela delimitação no
mapa da figura 1, onde o museu está destacado.
Conforme a Lei Complementar 101,2009 informa, é necessário que a reestruturação da área
do porto seja baseada na sustentabilidade ambiental e socieconomica e, portanto, todos os
projetos da região devem ser executados para implementar melhorias das condições
ambientais através da ampliação das áreas verdes, da arborização, da capacidade de
absorção e escoamento das águas pluviais e da priorização do sistema de transportes com uso
de energias limpas. Continuando nessa mesma esfera ambiental, propõe ainda “limitar o
desperdício energético e de água, estimular o uso de energias limpas (solar, eólica ou célula
combustível) e promover o aproveitamento das condições naturais de iluminação e
ventilação, telhados verdes ou reflexivos de calor, o reaproveitamento de águas pluviais e
servidas, a utilização preferencial de insumos ambientalmente certificados; visando a
sustentabilidade ambiental e a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEEs).” [2].
Além disso, o MDA faz parte de um conjunto de medidas adotadas almejando a melhoria da
mobilidade urbana da cidade. No âmbito socioeconomico, a instituição se transformou em um
marco do turismo brasileiro e carioca, sendo um cartão postal da cidade e rota turística
requisitada, similar a outros tradicionais pontos turisticos da cidade como o Pão de Açúcar e o
Cristo Redentor.
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Figura 1 – Mapa do Limite da Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU e da Operação Urbana Consorciada da
Região do Porto Novo [2].

Devido às suas práticas pautadas na sustentabilidade e projeto inovador, o museu recebeu em
2017 o prêmio Best Innovative Green Building do MIPIM Awards. Essa categoria, segundo o
certificador, “reconhece edifícios ecológicos e eficientes em termos de recursos, que são
construídos com um design progressivo e inovador que reúne rigorosos critérios de
sustentabilidade e melhora o ciclo de vida dos edifícios para moldar de uma forma positiva, o
futuro” [3]. .
O museu possui também a certificação LEED¹ (Leadership in Energy and Environmental
Design), na categoria ouro concedida pelo U.S. Green Building Council (USGBC), ou conselho
de construções verdes. Tais prêmios e certificações refletem todo um conjunto de medidas de
sustentabilidade implementadas ao projeto desde sua concepção, passando por sua execução
e até mesmo sua operação após entrrega.
A proposta do presente artigo é discorrer a respeito das caracteristicas sustentáveis do Museu
do Amanhã, ambrangendo a certificação LEED e as soluções adotadas no projeto para garantir
sua sustentabilidade.

2. Construções Sustentáveis
O MDA teve sua construção e operação respeitando as diretrizes para uma construção
sustentável, segundo o Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em Construção
(CIB). A construção sustentável pode ser definida como “o processo holístico para
restabelecer e manter a harmonia entre o ambiente natural e o construído e criar
estabelecimentos que confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade econômica”
[4]. A palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa "todo" ou
"inteiro" [5], ou seja, todas as partes devem estar harmônicas, de acordo com o
desenvolvimento sustentável, ultrapassando a esfera ambiental, e deve abarcar a
sustentabilidade econômica e social.
_________________________________________________________________________________
¹[8] O LEED é um sistema voluntário de certificação e orientação ambiental de edificações instituída em 1998 pela
organização não governamental USGBC (United States Green Building Council) e coordenada localmente pelo GBCB
(Green Building Council Brasil). É o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado em todo o mundo,
com mais de 15 mil empreendimentos certificados. Adota o método de avaliação baseado em pontos e para obter a
certificação é necessário satisfazer um conjunto de critérios de desempenho agrupados em áreas chave, e o peso de
cada critério varia de acordo com a tipologia. Para obter a certificação mínima é necessário atingir 40 pontos; a
partir de 50 pontos, recebe-se a certificação prata, com 60 pontos, certificado ouro e acima de 80 pontos
certificação platina. O sistema LEED evoluiu com o tempo e hoje é dividido em referenciais que buscam atender as
particularidades de cada tipologia. Assim, cada referencial adota pontuações com pré-requisitos diferentes, e leva
em consideração o ciclo de vida da construção em diferentes etapas.
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A palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa "todo" ou
"inteiro" [5], ou seja, todas as partes devem estar harmônicas, de acordo com o
desenvolvimento sustentável, ultrapassando a esfera ambiental, e deve abarcar a
sustentabilidade econômica e social.
O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) apoia a construção sustentável como
“meio de prover um ambiente construído seguro, saudável e confortável enquanto
simulteaneamente limita o impacto sobre recursos naturais. Apresenta diversos princípios
básicos, tais como: o uso racional do espaço; do uso eficiente e equilibrado de recursos
naturais; do emprego de tecnologias ativas e passivas; da maximização do uso dos recursos
economicos e financeiros; no conjunto dos ciclos de concepção, implantação, uso, atualização
e demolição, com o obejtivo de não prejudicar a qualidade de vida das gerações futuras e a
sobrevivência do planeta” [6].
A Camara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) foi uma das entidades que participaram
da iniciativa oriunda da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Rio+20, que propunha a
elaboração de documentos com a evolução registrada nos últimos 20 anos e perspectivas para
o futuro. Publicaram o documento intitulado “Desenvolvimento com Sustentabilidade” que
mostra os principais desafios do setor: valorização e desenvolvimento da mão de obra,
atraves da valorização do empregado, educação e capacitação profissional; inovação
tecnológica para obter uma construção mais rapida, com menos resíduos, com o produto final
mais seguro, confortável, mais durável e menor consumo de água e energia; desenvolvimento
urbano sustentável: que vai desde o apoio ao planejamento urbano e construção de planos
diretores (promovendo o uso misto do solo e adensamento qualificado) à construção de
grandes empreendimentos, utilizando princípios de sustentabilidade e a requalificação de
empreendimentos em áreas urbanas consolidadas.
Portanto, para a construção ser sustentável precisa assumir alguns papéis importantes não só
para a edificação em si, como tambem seu entorno, e sociedade onde está instalada. As
características desses empreendimentos sustentáveis englobam etapas diversas do seu ciclo
de vida e a adoção de tecnologias inovadoras desde o desenvolvimento de projetos mais
eficientes, e materiais melhores, mais duráveis como também na redução de energia e água,
principalmente na etapa de operação.
Outra forma de conferir a sustentabilidade nas construções se dá por meio das certificações.
Como exemplo, pode-se citar o selo LEED categoria ouro, obtido pelo Museu do Amanhã. Esta
certificação funciona para todos os edifícios e pode ser aplicado a qualquer momento no
empreendimento. Os projetos que buscam a certificação LEED são analisados por 8
dimensões. Todas possuem pré-requisitos (práticas obrigatórias) e créditos (recomendações),
de tal forma que, à medida que os pré-requisitos são atendidos, estes garantem pontos à
edificação para conferir a certificação. O nível da certificação é definido, conforme a
quantidade de pontos adquiridos, podendo variar de 40 pontos a 110 pontos. Os níveis são:
Certificado, Silver, Gold e Platinum. A tipologia enquadrada pelo MDA é a BD+C, porem estava
na revisão 3, e foram analisados 7 dimensões, e sua aplicação foca em projeto, novas
construções. A tabela 1 mostra os valores simulados na fase de obra para a obtenção de cada
critério da certificação.
Tabela 1- Simulação da Pontuação obtida do MDA no LEED [14]
Critério
Espaço Sustentável
Uso Racional da água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação ou Perfomance Exemplar
Crédito de Prioridade Regional
Total
Certificação

Pontuação Obtida no Museu Pontuação Máxima
19
26
8
10
18
35
8
14
9
15
4
6
4
4
70
110
Leed Ouro

O conceito de ciclo em Green Bulding resume-se às edificações nas quais foram aplicadas
medidas construtivas e de operação que resultam no aumento de eficiência no uso de
recursos, com foco na redução dos impactos ambientais. Esse trabalho é realizado por meio

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

942

de um processo que abrange todo o ciclo de vida das edificações, distribuido nas etapas de
localização, design, construção, operação, manutenção, remoção de resíduos [8].
O MDA apresenta caracteristicas significativas que o transformam numa construção
sustentável. Tais características estão relacionadas aos critérios da certificaçõ LEED, são
elas: “localização e transporte; gerenciamento das águas (enchentes); tratamento e
colaboração com a limpeza das águas da Baía; utilização de materiais ambientalmente
amigáveis e renováveis; gestão energética extremamente eficiente (captação da energia
solar, por meio de painéis fotovoltaicos instalados no telhado, que se movem de acordo com a
trajetória do sol); redução do consumo de água; redução dos resíduos no canteiro de obras”
[9].

3. Requisitos para Sustentabilidade no MDA
3.1 Localização e Transporte
Com relação à localização do museu e, para reduzir os impactos que o mesmo traz para a sua
área de implantação, seu entorno, foram tratados itens como: o efeito “ilha de calor”:
redução do aquecimento que o museu causa em seu microclima. Entende-se como ilha de
calor “cidades que tendem a reter mais calor que áreas rurais porque superfícies escuras
absorvem calor durante o dia e o concreto é muito mais lento que a vegetação para liberá-lo
à noite. Em áreas com mais vegetação, a evapotranspiração – a perda de água por evaporação
e por transpiração de solo e plantas – ajuda a arrefecer o ar” [10]. Para isso, além da
preocupação com a localização física propriamente dita do museu, houve também a
promoção da biodiversidade nos espaços revegetados. Essa iniciativa foi feita através do uso
de vegetação nativa, que necessita de pouca rega, ressaltando a vegetação típica da região
costeira da cidade, adequada ao local garantindo a recuperação da biodiversidade.
Com relação aos pontos de alagamento e enchentes, o museu está na região do porto, onde
segundo ao CDURP, houve a renovação do sistema de coleta de águas pluviais e de esgoto.
Neste local, foram adotadas novas redes e desagues, caixas ralos e “bocas de lobo” para
captação do volume de chuva, destinando para redes subterrâneas bem dimensionadas que
transportam a água até a Baía de Guanabara. As redes que existiam já estavam obsoletas e
subdimensionadas. Ademais, o museu contribui efetivamente com a diminuição de enchentes,
através da captação de água de chuva, e de sua utilização para fins não potáveis dentro do
empreendimento.
Por fim, o MDA promove uma redução da poluição luminosa noturna da região, com a adoção
de spots de iluminação pública mais eficientes e com reflexão correta da luminosidade.
Entende-se como poluição luminosa, “um efeito colateral da civilização industrial. As suas
fontes incluem a construção de iluminação exterior e interior, publicidade, propriedades
comerciais, escritórios, fábricas, luzes de rua e locais esportivos iluminados.” [11].
Na parte relacionada ao transporte, cabe ressaltar que foram adotadas “alternativas
inteligentes de transporte para a redução do uso de veículos, utilização de veículos não
poluentes, uso de transporte público e de bicicletas. Para isso foram propostas novas opções
ao uso de carro particular que contribuem para a redução de emissões de gás carbônico na
atmosfera. Dentre as soluções, podemos citar a adoção de novas linhas de ônibus (Zona Sul,
Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense) contendo o MDA como itinerário, além de
dezenas de linhas urbanas e intermunicipais que integram a rede rodoviária da Praça Mauá; a
fomentação do uso bicicletas (aumento da malha cicloviária da região integrada com a
ciclovia do museu), o que possibilita aos visitantes e funcionários um acesso fácil e seguro até
o edifício; e por fim a adoção do VLT (o Veículo Leve sobre Trilhos, que integra o Centro da
cidade e o MDA através da estação na Praça Mauá, chamada Parada dos Museus)”[9].
3.2 Gerenciamento das Águas
O gerenciamento das águas está relacionado com o uso da água de forma racionalizada, bem
como seu reaproveitamento. O grande diferencial é o sistema que usa as águas da Baía de
Guanabara para resfriar o calor retirado dos ambientes. O trocador de calor, ou permutador é
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um dispositivo usado para a transferência de energia térmica, “esta transferência pode
ocorrer entre uma superfície sólida e um fluido, dois ou mais fluidos ou entre um líquido e
partículas sólidas em temperaturas diferentes e em contato térmico” [12].
No caso do Museu do Amanhã, ocorre através de dois fluidos, de um lado a água proveniente
da Baia em temperatura natural e, do outro, água doce da refrigeração. Esse sistema que
utiliza a água do mar como rejeição de calor, já é adotado em diversos projetos navais e de
plataformas, mas é relativamente novo para edificações, pois dificilmente a edificação fica
próxima do mar. A localização do museu em uma região banhada pelo mar, facilita a adoção
dessa tecnologia. Essa transferência se dá através do permutador de placas, conhecido como
“PHE - Plate Heat Exchanger, é formado por um conjunto de placas de metal corrugadas com
quatro furos para a passagem dos dois fluidos entre os quais vai ocorrer a troca de calor”
[12]. As placas utilizadas no sistema são formadas por placas de titânio. “O titânio possui boa
resistência à corrosão e à erosão em diferentes meios e moderada resistência em altas
temperaturas, tornando-o atraente para diversas aplicações industriais. Este possui uma série
de características que o distinguem de outros metais leves, tornando a sua metalurgia física
complexa e interessante” [13].
Todo este processo acontece de maneira a não interferir no meio ambiente. Para respeitar as
limitações da temperatura das águas, acontece um novo processo de mistura para resfriar a
água antes esta que volte para a Baía no outro lado do píer. Isso evita prejuízo à vida
marinha, A figura 2 representa esquematicamente esse modelo.

Figura 2 - Esquematização da coleta da água para troca de calor do Museu do Amanhã [14].

A extração da água da Baía de Guanabara ocorre através de “seis bombas instaladas no
subsolo do prédio retiram as águas frias do fundo da Baía (em média, a temperatura
encontrada no mar do Rio de Janeiro está entre 18°C e 24°C). Isso reduz bastante o consumo
de energia porque dispensa o emprego de equipamentos elétricos e o consumo de água
potável em torres de resfriamento. Depois de filtrada, a água é armazenada nos espelhos
d’água que envolvem o edifício e devolvida à Baía, em forma de cascata nos fundos do
prédio, como gesto simbólico” [15]. A presença de espelhos d’água não tem apenas a função
estética, também contribui para proporcionar conforto térmico na área próxima ao jardim,
com redução de até 2ºC frente à temperatura ambiente.
O gerenciamento da água também engloba as águas de reuso, obtidas através de
equipamentos e acessórios instalados no Museu. Na cobertura da edificação fica o sistema de
captação de águas pluviais, usadas para fins não potáveis dentro do edifício, como irrigação.
“Já as águas cinzas, provenientes dos chuveiros e lavatórios, seguem para a estação de
tratamento localizada no subsolo e são reutilizadas no paisagismo e na lavagem de pisos”[9].
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As águas residuais não industriais e derivadas de processos domésticos são chamadas de águas
cinzas que “diferem das águas negras sanitárias, mais poluídas, pela quantidade e composição
de produtos químicos e contaminantes biológicos. Em uma edificação de qualquer tipo residência, comércio, indústria - as fontes típicas de águas cinzas são aquelas que provêm do
uso de chuveiro, pia, tanque e máquina de lavar roupas” [16].
Segundo Rosana Correa da Casa do Futuro, o MDA recolhe também as águas provenientes da
desumidificação do ar, proveniente do ar condicionado. Estas águas são reutilizadas também
para os mesmos fins que os das águas de captação de chuva e águas cinzas. A figura 3
demonstra esquematicamente o reuso das águas.

Figura 3 - Esquematização da coleta da água para reuso do Museu do Amanhã [14].

3.3 Gestão Energética
Com relação à eficiência na gestão energética, o museu se destaca pela tecnologia
empregada para a captação da energia solar. O MDA conta com painéis fotovoltaicos
instalados na cobertura, que se movem de acordo com a trajetória do sol, conforme a figura
4.

Figura 4 - Esquematização da movimentação das placas solares do Museu do Amanhã [14].
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Além da potencializar a eficiência na captação solar, “a estrutura dinâmica cria consideráveis
espaços de sombra que proporcionam uma perceptível melhora do conforto térmico no espaço
externo e que reflete no conforto interno da edificação” [9].
Conforme esquematização apresentada na figura 4, “são 48 grandes estruturas de aço que se
movem como asas ao longo do dia, de acordo com a posição do Sol, e servem de base para
painéis fotovoltaicos, otimizando a captação de energia solar. O prédio possui aletas que
carregam 5.492 placas de painéis fotovoltaicos para captação de energia solar. As placas,
divididas em 24 módulos fixados na cobertura, acompanham o percurso solar de leste a oeste
e produzem 250 KWh/ano, que equivalem à capacidade de fornecer energia para 4 milhões de
lâmpadas incandescentes de 60w por uma hora” [15].
A construção também conta com grandes espaços abertos, projetados para aproveitar ao
máximo a iluminação natural, evitando o uso demasiado de luz artificial, economizando
energia elétrica.
Outro diferencial de gestão energética eficiente no MDA é o aproveitamento da água da Baía
de Guanabara para o sistema de troca de calor mencionado no item 3.2, que dispensou torres
de arrefecimento no esquema de climatização do museu, o “que contribui uma economia de
aproximadamente 25 mil litros de água por dia. Como resultado, o museu gera uma economia
de até 50% de energia se comparado com construções convencionais” [9].
3.4 Materiais e a Sustentabilidade na Construção
Em todo o processo de construção do MDA houve significativa preocupação com a redução dos
impactos ao meio ambiente, com os recursos utilizados. Na cadeia de suprimentos, foram
aproveitados materiais reciclados e produtos extraídos do local, materiais regionais, os quais
minimizam a emissão de poluentes na atmosfera, manufaturados e transportados de forma
sustentável.
Segundo GARCIA (2016), foi possível destinar 85% dos resíduos da obra para a reciclagem.
Além disso, houve o reaproveitamento de sobras das estacas metálicas das fundações para a
construção dos barracões da obra.A certificação FSC (Forest Stewardship Council) da madeira
utilizada no museu permite garantir e promover o manejo florestal responsável, promovendo
uma mudança positiva e duradoura nas florestas e nos povos que nela fazem parte.
De acordo com o Relatório Técnico, disponivel no acervo técnico do CDURP e apresentado
para Certificação LEED quanto ao Manejo de lixo, o Museu do Amanhã possuiu o Plano de
Gerenciamento de Resíduos das suas Construções - PGR, contando com treinamento, coleta
seletiva, armazenamento, transporte interno e externo e destino final de acordo com a
classificação de cada resíduo, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
CONAMA 307/2002, 469/2015.
Os resíduos Classe A² (Resíduos da Construção Civil) foram direcionados para Usinas de
reciclagem de - RCC (resíduos da construção civil) licenciadas pelos órgãos ambientais ou para
aterros sanitários credenciados. Os resíduos Classe B foram direcionados para empresas
comercializadoras de resíduos recicláveis legalizadas ou recicladoras licenciadas pelo Instituto
Estadual do Ambiente - INEA. Cooperativa da Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(COMLURB), COOPERCENTRO: Núcleo PRAÇA ONZE ou COOPERATIVA SIX QUALITITY: Núcleo
CSR USINA DO CAJU. Os resíduos que não puderem ter como destino uma das opções
anteriores, foram encaminhados para a Áreas de Transbordo e Triagem - ATT da COMLURB
situada na Estrada de Gericinó, snº (ATT de Gericinó), assim como os resíduos Classe C.
________________________________________________________________________________
² [19] Resolução CONAMA 307/02 :
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, demolição,
reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras; Classe B - são os
resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; Classe D - são os resíduos
perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.
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Os resíduos Classe D foram direcionados para instalações da empresa ESSENCIS SOLUÇÕES
AMBIENTAIS localizadas nos municípios de Magé-RJ ou Taboão da Serra-SP. Dependendo da
natureza do resíduo, ele foi disposto diretamente neste aterro ou passou por outros processos
de tratamento (calcinação e incineração).

4. Resultados para o Museu Sustentável
O Museu foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015, após cerca de três anos de
construção. “O evento recebeu atenção dos principais veículos brasileiros de comunicação e
imprensa, o que contribuiu para que o Museu recebesse 25.473 visitantes, durante o “Viradão
do Amanhã”, cujas portas ficaram abertas gratuitamente ao público entre 10h do dia 19 de
dezembro e 18h do dia seguinte” [17]. Isso mostra a importância da obra e sua contribuição
para a reabilitação da zona portuária do Rio de Janeiro. Os resultados das tecnologias
discutidas revelam que o museu é eficiente no gerenciamento das águas e na gestão
energética.
O MDA é um exemplo de edificação sustentável. Conforme exposto no item 3.2, as soluções
adotadas na troca de calor na climatizaçao do museu, trazem uma economia de
“aproximadamente 25 mil litros de água por dia, sem a necessidade de torres de
arrefecimento, economizando até 50% de energia se comparada com construções
convencionais” [9]. Além disso, o sistema utilizado aumenta a eficiência energética dos
chillers em até 50% e a eliminação do consumo de água potável em torres de resfriamento de
água. As águas de reuso e a desumificação do ar, podem render 4 mil litros de água ao dia.
“A estimativa é que, com todas as soluções sustentáveis, a edificação economize, por ano,
cerca de 9,6 milhões de litros de água e 2,4 gigawatt/hora (GWh) de energia elétrica, o que
seria suficiente para abastecer quase 600 residências” [18]. Ainda segundo Garcia (2016), o
Museu do Amanhã não chega a ser autossuficiente, mas reduz o consumo de energia em
aproximadamente 32% e o de água em 50%. Somente a geração fotovoltaica supre até 9% da
eletricidade consumida.

5. Considerações Finais
As medidas para construções sustentáveis são ações positivas não só para o meio ambiente,
mas também para a comunidade ao redor do empreendimento. A concepção e a construção
do MDA engloba a implementação de uma série de medidas de sustentabilidade para melhorar
desempenho para eficiência termoenergética, redução do consumo de água, emissões de CO²
e melhoria da qualidade ambiental interna. Essas ações contribuíram para a sensível redução
de custos operacionais do MDA e na obtenção da certificação LEED, na categoria ouro. O selo
LEED obtido pelo empreendimento trouxe ao MDA e ao Rio de Janeiro um diferencial
mundialmente reconhecido.
É importante salientar que o cuidado durante as obras também foi permanente: as atividades
seguiram rigorosas metas que incluíram saída de sedimentos da obra, organização e limpeza,
elaboração do plano de controle de erosão, sedimentação e poluição no canteiro em busca da
sustentabilidade e eficiência.
Para o gerenciamento de águas e a gestão energética, os destaques foram a captação de água
da chuva, aproveitamento da água da Baía na refrigeração, geração de energia a partir de
painéis fotovoltaicos móveis na cobertura e aquecimento solar.
O Museu do Amanhã foi criado para pensar o futuro do planeta, traduzindo na sua forma e no
projeto arquitetônico a preocupação com a sustentabilidade.
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Abstract
Based on the need to comply with the sustainability requirements imposed by the organizing committees of the World Cup
and the Olympic Games, Brazil had to develop a plan in partnership with the government, other parts and companies
involved in these projects. Among several initiatives to achieve the green legacy, one of them was the certiﬁcation of
football stadiums that hosted the games of the 2014 World Cup. This paper, based on bibliographical research, aims to
present the main solutions adopted in the projects of the stadiums which received the LEED certiﬁcation and the main
numbers in relation to the conservation of energy, water conservation, reduction in the generation of residues, prevention of
pollution and protection of the environment. Thus, the measurable results were analyzed and the dissemination of
environmental and sustainable concepts in the country was veriﬁed.
Resumo
A partir da necessidade de atender os requisitos de sustentabilidade impostos pelos comitês de organização da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos, o Brasil teve que desenvolver um plano em parceria com o governo, demais órgãos e
empresas envolvidas nestes projetos. Dentre diversas iniciativas para alcançar o legado verde, uma delas foi a certiﬁcação
dos estádios de futebol que sediaram os jogos da Copa do Mundo 2014. O presente trabalho, através de pesquisa
bibliográﬁca, tem o objetivo de apresentar as principais soluções adotadas nos projetos dos estádios que receberam a
certiﬁcação LEED e os principais números em relação à conservação de energia, conservação da água, redução na geração
de resíduos, prevenção de poluição e proteção do meio ambiente. Portanto, foram analisados os resultados mensuráveis e
constatada a disseminação dos conceitos ambientais e sustentáveis no país.
Keywords
Sustainable Construction; LEED Certiﬁcation ; Sustainable Solutions; Football Stadiums
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A Certificação LEED dos Estádios da Copa do
Mundo 2014: Análise do legado de medidas e
impactos ambientais
1. Introdução
Os Jogos Olímpicos, juntamente com a Copa do Mundo, são os eventos com maior nível de
reconhecimento mundial. Eles têm o poder de gerar um impacto significativo que ultrapassa
as fronteiras do esporte. Os dois pilares principais olímpicos eram, tradicionalmente, o
esporte e a cultura. Nos anos 90, o Comitê Internacional Olímpico (COI), oficialmente,
adicionou a sustentabilidade como seu terceiro pilar. O objetivo do COI não é apenas
assegurar que os Jogos não gerem nenhum impacto negativo, mas também ajudar a melhorar
práticas voltadas ao meio ambiente e deixar o que pode ser chamado de “legado verde”.
Desta forma, o COI reconhece que apesar de os Jogos envolverem esportes e atletas, eles
também podem deixar legados ambientais sustentáveis com a reabilitação e revitalização das
cidades sede e realizar a promoção das melhores práticas e políticas ambientais.
Seguindo o mesmo caminho, a FIFA a partir da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, iniciou
a sua preocupação ambiental e inseriu o termo sustentabilidade na realização dos seus
eventos. Neste momento, foi criado o programa “Green Goal” que foi o primeiro programa
ecológico em uma competição de futebol. [1]
Ambas as iniciativas possuem cinco áreas, são elas: conservação da energia, conservação da
água, redução na geração de resíduos, prevenção de poluição e proteção do meio ambiente.
[2]
Ao sediar estes dois eventos nos últimos anos, o Brasil teve que desenvolver um plano
sustentável e atender os diversos requisitos que são impostos por tais organizações. Dentre
elas, especificamente, a FIFA exige a inserção de práticas de sustentabilidade nos projetos
para que se alcancem melhores níveis de qualidade e conforto no ambiente construído. [3] E
com isso o país teve que a exigência dos estádios possuírem certificação ambiental Leadership
in Energy and Environmental Design (LEED) visando inserir um viés de sustentabilidade
ambiental.
Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os dados atuais de certificação
ambiental em edificações esportivas no Brasil e, com base em pesquisas bibliográficas
identificar as soluções que foram utilizadas pelos estádios brasileiros para cumprir tais
exigências e alcançar a certificação ambiental. O estádio com maior enfoque, neste trabalho,
será o Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, que recebeu o
selo Platinum – LEED.
Por fim, podem-se identificar os resultados desta disseminação do conceito ambiental por
parte de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, além dos benefícios redução
impactos ambientais gerados nas obras de construção ou reforma e na operação dos estádios.

2. Estratégias de sustentabilidade
Em 2007, o Brasil foi nomeado para sediar a Copa do Mundo em 2014. Diante desta nomeação,
a fim de atender os chamados “Green Goals”, criados na Copa do Mundo de 2006 da Alemanha
e ampliado na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o governo brasileiro se comprometeu
em incluir preocupações ambientais em seus projetos de estádios e serviços.
Durante a realização da conferência Rio+20, a FIFA e o Comitê Organizador Local (COL), em
conjunto com o governo brasileiro, apresentaram o plano estratégico para realização da Copa
do Mundo 2014 de forma mais sustentável. [4]
A estratégia de sustentabilidade desenvolvida pela FIFA e pelo COL visava não apenas reduzir
os impactos negativos, mas também maximizar os efeitos positivos de um Mundial. Estádios
verdes, manejo de resíduos, apoio à comunidade, redução e compensação das emissões de
carbono, energias renováveis, mudanças climáticas e desenvolvimento das capacidades foram
alguns dos temas abordados nos anos de preparação para os eventos. Foi informado também
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que a FIFA dedicaria um investimento total de aproximadamente US$ 20 milhões para a
implementação da estratégia. [5]
Com o intuito de viabilizar a realização dos estádios, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e o Governo Federal disponibilizaram uma linha de
financiamento, BNDES Finem, e condicionaram o seu acesso ao cumprimento de requisitos de
sustentabilidade nas construções.
Desta maneira, as cidades sede da Copa do Mundo 2014 tiveram como meta garantir o
desenvolvimento sustentável nos seus projetos de reformas e construções adotando métodos
que garantissem um equilíbrio entre edificações e meio ambiente. E, um destes métodos
fundamentais no processo de realização de um evento mais sustentável foi o objetivo de que
todos os estádios sede da Copa passassem por um processo de certificação em construção
sustentável atendendo requisitos, tais como: uso racional da água; eficiência energética;
redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos; qualidade dos ambientes internos
da edificação; espaço sustentável; inovação e tecnologia e atendimento a necessidades
locais. [4]

3. A certificação LEED
O selo de certificação ambiental Leadership in Energy and Environmental Design – LEED foi
desenvolvido pelo U.S. GBC (Green Buildng Council dos Estados Unidos) com o intuito de
desenvolver uma maior responsabilidade ambiental por parte do setor da construção civil.
Como o primeiro sistema, em 2000, foi lançado para novas construções e grandes reformas a
fim de avaliar e classificar o que representava a construção verde. [6]
Para atender as necessidades de cada tipo de empreendimento, o LEED possui quatro
categorias diferentes: BD+C (Novas Construções), ID+C (Design de Interiores), O+M (Edifícios
Existentes) e ND (Bairros). E para cada edificação serão analisadas oito áreas: Localização e
Transporte, Espaço Sustentável, Eficiência do Uso da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e
Recursos, Qualidade Ambiental Interna, Inovação e Processos e Créditos de Prioridade
Regional.
Cada área possui pré-requisitos, que são ações obrigatórias para obter a certificação, e
créditos, que são ações sugeridas focadas em performance de desempenho. Ao assumir tal
ação o empreendimento pode ser pontuado.
Desta maneira, a edificação será pontuada a partir do atendimento aos pré-requisitos. A
pontuação máxima é 110 pontos. A medida que o empreendimento aplica os créditos ele
adquiri pontos de forma que alcançar tais níveis de certificação: Platinum (mais de 80
pontos), Gold (entre 60 e 79 pontos), Silver (entre 50 e 59 pontos) ou poderá receber a
Certified (entre 40 e 49 pontos). [8]
Dentre os benefícios, podem ser destacados os de caráter econômico, como por exemplo, a
diminuição dos custos operacionais e a valorização do imóvel para revenda ou arrendamento;
de caráter social, tais como: a melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores
e ocupantes, a capacitação profissional e o incentivo aos fornecedores com maiores
responsabilidades socioambientais; e também o de caráter ambiental, por exemplo, uso
racional e redução da extração de recursos naturais, redução do consumo de água e energia e
redução, tratamento e reuso dos resíduos da construção e operação. [7]

4. A certificação LEED em estádios
Os grandes eventos esportivos promovem grandes impactos na sociedade. Principalmente,
quando analisamos o local nos quais foram sediados os jogos, pois são muitos os legados que
incluem desde aspectos educacionais até o desenvolvimento ambiental e social. Estes legados
podem ser tangíveis e intangíveis. O primeiro engloba a infraestrutura construída para o
evento. Já o segundo está relacionado com os impactos culturais e sua repercussão. [9]
Especialmente, como reflexo desta bandeira sustentável que foi levantada ao longo das
últimas décadas, os projetos de arenas esportivas mudaram em todo o mundo de forma que
não são mais apenas voltados para realização dos jogos, mas também estão preocupados em
oferecer melhores serviços de transporte, segurança e infraestrutura. Desta forma, como
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qualquer outro tipo de edificação, os estádios são avaliados em todos os quesitos de
sustentabilidade para que possam receber certificações, por exemplo, LEED. [10]
Segundo o Green Building Council Brasil, 1,6% das edificações com certificação LEED no Brasil
são arenas esportivas. O número que parece pequeno era ainda menor antes da realização da
Copa do Mundo 2014 que viabilizou a certificação de nove estádios dos dozes que foram sede
e seguiram as especificações de construção sustentável da certificação ambiental LEED.
Dentre os nove estádios certificados, o único que recebeu Selo Platinum, categoria máxima na
certificação, foi o estádio Mineirão. Os estádios Fonte Nova, em Salvador; Maracanã, no Rio
de Janeiro; Arena Pernambuco, em Recife e Beira Rio, em Porto Alegre receberam
certificação LEED Silver. Os estádios Castelão, em Fortaleza; Arena da Amazônia, em Manaus;
Arena das Dunas, em Natal e Arena Corinthians, em São Paulo receberam o LEED Certified.
[11]

5. Medidas ambientais adotadas pelos estádios certificados
Ao todo foram dozes estádios que sediaram a Copa do Mundo 2014. Dentre eles, dois foram
construídos e dez foram reformados. Todos eles tiveram seus projetos realizados entre 2010 e
2014 seguindo os princípios da certificação LEED. Entretanto, serão apresentadas as medidas
desenvolvidas apenas dos estádios que foram certificados por tipo de certificação.
5.1. Certificação LEED Platinum
O primeiro estádio a ser apresentado será estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte. Ele
foi inaugurado em 1965 e seu período de reforma para a Copa do Mundo 2014 foi de janeiro
de 2011 e dezembro de 2012. A área construída é de 209 mil metros quadrados e o estádio
tem capacidade para 62.160 torcedores e 2.925 vagas para carros.
No intuito de minimizar os impactos do estádio e nas áreas próximas, as medidas para a
redução do consumo de energia foram: utilização de lâmpadas LED de alta eficiência, que
possuem maior durabilidade e menor consumo de energia; a instalação de 6.000 painéis
fotovoltaicos na cobertura para geração de energia elétrica; a arquitetura do estádio que
permite a entrada de luz solar e a circulação interna do ar que possibilita um conforto
térmico sem necessariamente a utilização de ar condicionado; e a utilização de sistemas e
equipamentos de baixo consumo, que auxiliam na redução do consumo energético.
Em termos de redução do consumo de água, foi implantado um sistema de captação e
tratamento da água de chuva na cobertura. Esta água pode ser reutilizada nos banheiros, na
irrigação do gramado e jardins, na limpeza de áreas externas e na lavagem das
arquibancadas. Para isto, foi instalado um reservatório de aproximadamente 6.000 metros
cúbicos. Além disso, os banheiros possuem equipamentos de baixo consumo, como descargas
de duplo acionamento e torneiras automáticas.
Durante a fase de obra, o estádio Mineirão teve a preocupação com o destino dos seus
resíduos e cada tipo teve uma destinação final. O entulho foi utilizado nas obras de
pavimentação das ruas, a madeira foi doada para artesão da região, a terra foi retirada e
utilizada em outras obras, reinserindo assim 79% dos resíduos na cadeia produtiva.
Em todas as fases de construção foram adotadas medidas ambientais visando obter o selo de
certificação LEED, tais como: prevenção da poluição causada pela própria construção,
proteção das bocas de lobo, foram feitas bacias de decantação para reter a água da chuva por
um período maior, na saída do estádio havia um lava rodas para limpar a roda dos caminhões
das obras para não sujarem as ruas, dentre outras.
Contudo, o Mineirão obteve maior pontuação dentre os outros estádios certificados. Totalizou
81 dentre os 110 pontos. Na figura 1, pode-se verificar a pontuação em cada um dos sete
itens analisados pelo U.S. GBC.
Sobretudo, o marketing que envolveu o projeto foi muito positivo, pois além da preocupação
de realizar uma obra sustentável, contribuiu com uma imagem limpa e favorável aos olhos do
Brasil e do mundo. [12]
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Figura 1 – Pontuação do Estádio Mineirão (Fonte: U.S. GBC)

5.2. Certificação LEED Silver
Os estádios Fonte Nova (Salvador), Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Pernambuco (Recife) e
Beira Rio (Porto Alegre) receberam certificação LEED Silver. Todos eles utilizaram lâmpadas
LED para a iluminação, pois esta tem maior poder de iluminação associado a um baixo
consumo de energia. Além disso, os sistemas de ar condicionado dos estádios são de última
geração.
Todos os estádios possuem painéis fotovoltaicos para captar a luz do sol e transformar em
energia elétrica. Esta geração de energia é capaz de não só atender a demanda do próprio
estádio como também os bairros da sua cidade.
Na reforma da Arena Fonte Nova, obteve-se um reaproveitamento de praticamente todo o
material de demolição do antigo estádio na própria obra e em outros locais. Com a adoção de
equipamentos sanitários eficientes e instalações de reuso de água, atingiu-se uma redução de
85% na utilização de água potável. [13]
Com as obras para a Copa do Mundo 2014, o estádio Maracanã recebeu 1.552 módulos de
painéis fotovoltaicos na borda do anel de cobertura. O sistema tem a capacidade de gerar 500
MWh de energia por ano, que equivale ao consumo de 240 residências. Além do projeto de
eficiência energética, o Maracanã contou também com um sistema de gestão de resíduos
onde 90% dos insumos provindos da obra de reforma foram reciclados e reutilizados. [13]
A Arena Pernambuco apresenta outra opção de utilização dos painéis. Sua usina solar está em
uma área anexa de quinze mil metros quadrados. A sua produção excedente é injetada na
rede pública.
A arquitetura das arenas também auxilia na sustentabilidade da construção. Ela possibilita a
entrada de luz solar pela cobertura além da entrada e circulação do ar que resulta em um
melhor conforto na edificação e, consequentemente, na redução dos gastos com iluminação e
ar condicionado.
Em geral, seus sistemas de água, energia elétrica, HVAC são automatizados a fim de consumir
o mínimo de energia elétrica e reduzir o desperdício. Por exemplo, o estádio Maracanã possui
um sistema que automatiza os elevadores, escadas rolantes, ventilação e iluminação.
Em termos de redução do consumo de água, os estádios receberam um sistema de captação e
tratamento da água de chuva a qual pode ser reaproveitada em vasos sanitários e mictórios,
na irrigação do gramado e na lavagem em geral. Este processo é realizado conforme ilustrado
na Figura 2, que se trata do projeto de captação de águas pluviais do estádio Beira Rio.
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Figura 2 – Esquema do sistema de captação da água de chuva (Fonte: LOTURCO, 2014)

A água da chuva é captada pela cobertura e pelo piso permeável em volta do estádio e
armazenada nos reservatórios instalados, geralmente, no subsolo dos estádios.
Além dessa alternativa, alguns estádio brasileiros, como por exemplo o estádio Beira Rio,
também contam com a cobertura inovadora de alta tecnologia, com uma membrana feita de
politetrafluoretileno que absorve pouquíssima água, reduz o calor e é autolimpante.
De forma a atender as áreas relacionadas ao viés sustentável da FIFA e do COI, os projetos
dos estádios também englobaram medidas para redução da geração de resíduos,
principalmente na fase de construção e reforma, além de prevenção e proteção do meio
ambiente.
O Quadro 1 apresenta o destino dos resíduos da construção ou reforma dos estádios que
receberam certificação LEED Silver. Os destinos estão separados por tipo de resíduo.
Além disso, durante todo o período de obra dos estádios foi dada a preferência por utilizar
materiais de baixo impacto ambiental. E rigorosos quesitos foram seguidos, dentre eles, o
controle de erosão, sedimentos e poluição do solo durante a obra. Por exemplo, na Arena
Fonte Nova, foram tomadas medidas e ações de controle de sedimentos levados pela água.
Quadro 1 – Medidas ambientais de tratamento de resíduos na fase de obra dos estádios

Estádios

Destino do Entulho
Reciclagem e reutilização
Arena Pernambuco
na obra.
Parte do entulho de
Beira Rio
demolição foi reciclado e
reutilizado na construção.
Fonte Nova
Reciclagem.
Parte do entulho foi
Maracanã
reciclado e reutilizado na
obra.

Destino da Madeira
Reciclagem e
reutilização na obra.

Destino da Terra
N/C

N/C

N/C

Reciclagem.

N/C

N/C

Transformada em
tijolos e telhas.
(Fonte: Adaptado de OLIVEIRA et al., 2015)
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5.3. Certificação LEED Certified
Os estádios Arena da Amazônia (Manaus), Castelão (Fortaleza), Arena das Dunas (Natal) e
Arena Corinthians (São Paulo) receberam o LEED Certified.
Na Arena da Amazônia, a reutilização de água da chuva nos banheiros e na irrigação do
gramado resultou em uma economia de 40% da utilização de água potável. Como medida para
redução da geração de resíduos, reutilizou 95% do terial resultante da demolição do antigo
estádio Vivaldo Lima. E as sobras de concreto foram usadas para produzir meios-fios e
pavimentos. Entretanto, segundo U.S. GBC, nas categorias Energia e Atmosfera, Materiais e
Recursos, e Qualidade Ambiental Interna, a Arena não obteve uma boa pontuação para a
certificação. Por fim, totalizou 41 pontos no total de 110.
O estádio Castelão, concluído em 2012, se tornou o primeiro estádio da América do Sul a
conquistar a certificação LEED na categoria Novas Construções e Grandes Reformas.
Dentre as medidas de sustentabilidade existentes no estádio destaca-se a coleta de águas
pluviais com tratamento acoplado, medida adotada para que o armazenamento não
prejudique a qualidade da água. Esta reserva é utilizada na manutenção do gramado, limpeza
e descargas dos banheiros.
Grande parte dos resíduos gerados na reforma do Castelão foi doada para estádios do interior,
como o Romeirão, em Juazeiro do Norte, que recebeu 8.600 cadeiras, 50 refletores, o placar
eletrônico e as estruturas metálicas dos bancos de reserva. [14] Durante a obra do complexo,
97% dos resíduos gerados foram desviados dos aterros sanitários, sendo reutilizados e/ou
reciclados. [15]
A cobertura com telhas metálicas revestidas com material isolante e policarbonato tem a
função de amenizar o calor ao mesmo tempo em que permite o aproveitamento da iluminação
natural.
Contudo, o estádio Castelão totalizou 46 pontos na avaliação do U.S. GBC. Apesar de alcançar
67,6% de redução do consumo de água potável e 100% de controle de iluminação individual
dos espaços do estádio, apenas atingiu a redução de 12,7% do consumo de energia anual. Mas
uma ferramenta contínua de compartilhamento de informações trabalha para manter esse
nível de eficiência nos próximos anos. [16]
Seguindo os princípios do programa, a edificação do estádio esportivo Arena das Dunas
advinda de um projeto considerado o “mais verde” e “sustentável” entre os da copa,
contemplou conceitos ecologicamente corretos. Os trabalhos foram realizados no intuito de
fazer o reaproveitamento de resíduos da obra e aproveitamento de elementos naturais como
chuva, vento e energia solar.
Com um projeto de raízes sustentáveis, a Arena das Dunas totalizou 48 dentre os 110 pontos,
segundo o U.S. GBC. A mesma chegou muito perto de obter a certificação LEED Silver,
faltando apenas 2 pontos. Pode-se destacar o fato de ter alcançado somente 15%,
aproximadamente, dos pontos da categoria Energia e Atmosfera.
A Arena Corinthians, estádio da Abertura da Copa do Mundo FIFA 2014 foi construído
especialmente para o evento e conta com uma capacidade para 45mil espectadores. As obras
começaram em maio de 2013 e foram finalizadas em abril de 2014. Segundo o projeto, as
aberturas nos fundos do campo favorecem a ventilação cruzada e a iluminação natural, a
cobertura e as laterais do gramado possuem placas fotovoltaicas para captação da energia
solar.
Em junho de 2017, o estádio conquistou o LEED Certified, alcançando 45 pontos na avaliação
de sustentabilidade por apresentar itens que atenderam benefícios econômicos, sociais e
ambientais, desde a sua construção até os dias de hoje.
Dentre outros itens atendidos estão: eficiência na iluminação (14,2%); eficiência na gestão da
água (redução de 42% em utilização, por conta de torneiras com sensores automáticos, além
de chuveiros, bacias e mictórios com válvulas restritivas para diminuição de vazão e rede
própria com água de reuso) e gestão responsável de materiais e resíduos durante a
construção. [17]
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6. Conclusão e Considerações Finais
Após estudar os projetos dos nove estádios com certificação LEED que foram sedes da Copa do
Mundo 2014, no Brasil, pode-se observar que desde a concepção de seus projetos de reforma
ou construção foi contemplado o conceito de sustentabilidade.
Como resultado da pesquisa documental, o Quadro 2 apresenta os nove estádios certificados,
a sua pontuação alcançada, dentre os 110 pontos, a categoria da certificação e os percentuais
de redução no consumo de água, de resíduos desviados de aterro e de eficiência energética.
Quadro 2 – Resultados das certificações dos estádios

Água

Gestão de
resíduos

Energia

Estádio

Data de
Pontuação Categoria
Certificação
Obtida
Certificada

Castelão

28/11/2013

46

Certified

67,6

97

12,7

Fonte Nova

10/02/2014

53

Silver

85

75

N/C

Pernambuco 10/06/2014

59

Silver

66

90

32

Redução
no
consumo
(%)

Resíduos
Eficiência
desviados de
energética
aterro
(%)
(%)

Maracanã

11/06/2014

58

Silver

71

90

23

Amazônia

12/06/2014

41

Certified

40

95

N/C

Mineirão

27/06/2014

81

Platinum

76

79

43

Beira Rio

01/08/2014

50

Silver

57

75

21,5

Dunas

09/01/2015

48

Certified

N/C

90

N/C

Corinthians

21/06/2017

45

Certified

42

N/C

14,2

No momento em que o Brasil recebeu a chance de sediar eventos tão importantes como a
Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, também se iniciou uma fase de desafios
econômicos, sociais e, principalmente, sustentáveis. Ano após ano, o número de edificações
com certificação LEED cresce no Brasil. Entretanto, o avanço deste tipo de certificação em
instalações esportivas foi resultado desta oportunidade e desafio.
Após a realização dos eventos, muito se falou em legado. De fato, as medidas ambientais
incorporadas nestes projetos são legados tangíveis e intangíveis que implicaram e implicam na
economia de recursos naturais durante a construção, redução de consumo de água e energia e
controle e captação de resíduos sólidos da obra.
Em especial, pode-se destacar o feito do estádio Mineirão que alcançou o nível máximo da
certificação LEED e se tornou a primeira instalação esportiva brasileira com este tipo de
certificado.
Ao observar os percentuais apresentados no Quadro 2, observa-se que a Arena Fonte Nova e
Mineirão se destacam na redução do consumo de água, todos os estádios, com exceção da
Arena Corinthians, apresentaram altos percentuais de reciclagem ou reaproveitamento dos
resíduos ocacionando assim na não destinação dos mesmos para aterros. E, por fim, pode-se
identificar o diferencial que resultou na certificação Platinum do estádio Mineirão. O mesmo
apresentou 43% de eficiência energética, e como apresentado na Figura 1, alcançou 32 pontos
dentre os 35 da categoria de Energia e Atmosfera.
Desta forma, ao desenvolver o objetivo do artigo de explorar as certificações ambientais dos
estádios brasileiros que sediaram a Copa do Mundo 2014, foram identificadas as principais
práticas sustentáveis aplicadas nos projetos. Estas foram: captação e tratamento de água da
chuva, instalação de painéis fotovoltáicos, utilização de lâmpadas e outros equipamentos de
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maior eficiência e baixo custo, tratamento dos resíduos durante a fase de obra e arquitetura
do estádio otimizando a iluminação natural e o conforto térmico.
Além dos resultados mensuráveis, tais práticas para a obteção da certificação ambiental
geram o legado que é a própria disseminação do conhecimento em construções sustentáveis e
a preocupação em diminuir o impacto ambiental durante as fases de obra e operação de um
edifício.
Contudo, recomenda-se para estudos futuros o estudo do ciclo de vida destes projetos com o
foco na análise da fase de operação a fim de obter os dados reais de consumo e eficiência.
Esta análise pode ser realizada por tipo de recurso, tais como água, energia, ar e resíduos, ou
de forma integrada, mas ambas com o intuito de identificar também novas práticas e
ferramentas para a manutenção do nível de eficiência das construções.
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Abstract
The Gorongosa National Park was created in 1960 and has 4,067 km2 that integrates the Gorongosa Mountain. In 2008 a 20year Public-Private Partnership was established for the joint management of PNG between the Government of Mozambique
and the Carr Foundation ( USA). The project of the Park also involves the local communities living near the natural park. This
work consists of an eﬀective work of characterization of the local traditional dwellings and the ways of building existing in
the park. It is important to understand the solutions used, including their operation in relation to the local climate, as well as
the resistance and durability of the dwellings. The main objective is to identify and characterize the construction systems
applied to 3 villages in Gorongosa National Park. It is intended that this characterization be constructive, from the point of
view of the materials and solutions applied, as well as mechanics through the characterization in terms of its strength and
composition. At the same time, it is intended within the most used constructive solutions in the villages under study to
ascertain the sustainability, applying a methodology of evaluation relative to sustainability. In fact, in Mozambique there are
recurrent land constructions, the most common technology is the land of overcoating, despite the bias in relation to this type
of construction associated with poverty which causes its contempt for society Starting from a raw material considered fragile
and characterizing the materials that serve as the basis for the present study, the qualities and sustainability of these
materials are demonstrated.
Resumo
O Parque Nacional da Gorongosa foi criado em 1960 e possui 4.067 km2 que integra a Serra da Gorongosa, sendo que em
2008 foi estabelecida uma Parceria Público-Privada de 20 anos para a gestão conjunta do PNG entre o Governo de
Moçambique e a Fundação Carr (EUA). O projeto do Parque envolve ainda as comunidades locais que vivem próximas ao
parque natural. Este trabalho consiste num trabalho efetivo de caracterização das habitações tradicionais locais e dos
modos de construir existentes no parque. Importa perceber as soluções utilizadas, compreendendo o seu funcionamento no
que respeita à relação com o clima local, assim como com a resistência e durabilidade das habitações. O objetivo principal
consiste na identiﬁcação e caracterização dos sistemas construtivos aplicados em 3 aldeias do Parque Nacional da
Gorongosa. Pretende-se que esta caracterização seja construtiva, do ponto de vista dos materiais e soluções aplicadas,
assim como mecânica através da caracterização em termos da sua resistência e composição. Ao mesmo tempo, pretende-se
dentro das soluções construtivas mais utilizadas nas aldeias em estudo averiguar a sustentabilidade, aplicando uma
metodologia de avaliação relativa da sustentabilidade. De facto, em Moçambique são recorrentes as construções com terra,
a tecnologia mais usual é a terra de recobrimento, apesar do preconceito em relação a este tipo de construções associadas
à pobreza o que provoca o seu desprezado pela sociedade Partindo duma matéria prima considerada frágil e caracterizando
os materiais que servem de base para o presente estudo, demonstra-se as qualidades e a sustentabilidade dos referidos
materiais.
Keywords
sustainable construction; construction techniques; Gorongosa National Park; survey ﬁles

959

Caracterização Construtiva de Aldeias do Parque
Nacional da Gorongosa
1. Enquadramento
O conceito de sustentabilidade relaciona‑se intimamente com a descoberta, pelo mundo
contemporâneo, da necessidade imperiosa de assegurar a sobrevivência da humanidade,
ameaçada pelo consumo desregrado dos recursos naturais e pelo fenómeno do aquecimento
do planeta que são, primariamente, resultado de práticas incorretas nos vários sectores da
atividade humana. Este problema verifica-se particularmente no sector da construção das
estruturas e das infraestruturas de suporte da sociedade, quer para a sua sobrevivência física
quer para que possa realizar todas as atividades necessárias em condições aceitáveis [1].
A utilização de princípios mais sustentáveis para reduzir o impacto no ambiente é
fundamental, nomeadamente através da análise e melhoria na utilização de recurso
endógenos.
Em Moçambique são frequentes as construções com terra em que a tecnologia mais usual é a
utilização da terra como material de recobrimento, como pode ser observado em aldeias no
Parque Nacional da Gorongosa - PNG (Figura 1 e Figura 2). No entanto, há um preconceito em
relação a este tipo de construções associando-as a condições de pobreza, sendo as suas
potencialidades desprezadas pela sociedade, assim como a possibilidade da sua utilização em
soluções correntes.

Figura 1 – Construção de terra de recobrimento comunidade do vinho - PNG

Figura 2 – Construção de terra de recobrimento comunidade do vinho - PNG
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2. Técnicas de construção em terra
Entende-se por construção de terra qualquer atividade que utiliza a terra como matériaprima. O CRATerre (Centre International de la Construction en Terre) definiu o diagrama
representado na figura 3, onde reproduz as diferentes técnicas de construção que utilizam a
terra como matéria-prima.

Figura 3 – Diagrama estabelecido pelo grupo CRETerre, das diferentes famílias de sistemas de construção antigos e
modernos [2]

Este diagrama é uma síntese das diferentes técnicas de construção em terra, as quais se
subdividem sob a forma monolítica e portante (A); alvenaria portante (B); enchimento ou
proteção de uma estrutura de suporte (C).
As técnicas de construção monolítica, ou seja, In Situ, consistem nas seguintes etapas [2]:
1- Terra escavada – consiste, tal como o nome indica, em escavar o terreno e moldar no
seu interior construções. É por isso uma técnica construtiva em negativo, onde se retira
material, a depósitos de terras, no estado sólido ou seco, construindo ao mesmo tempo
espaços no seu interior.
2- Terra plástica – a terra no estado quase líquido pode ser utilizada como betão magro,
em cofragens ou moldes, para elevar paredes ou construir pavimentos. É um sistema
moderno e pouco empregue devido aos grandes problemas de retração que apresenta.
3- Terra empilhada – a técnica consiste em empilhar bolas de terra ou molhes de lama e
palha à fiada até formar parede, sendo depois a mesma aparada ou regularizada à
superfície.
4- Terra modelada – no estado plástico, a terra é moldada ou esculpida à fiada formando
paredes.
5- Terra prensada – a mais conhecida técnica deste grupo é a taipa, vulgarmente designada
de taipa de pilão no Brasil ou simplesmente taipa no sul de Portugal. A técnica consiste em
prensar ou comprimir camadas de terra quase seca dentro de uma cofragem - os taipais.
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Seguidamente descrevem-se as técnicas em alvenaria portante [2]:
6- Blocos apiloados – trata-se da manufatura de pequenas unidades em terra no estado
plástico ou seco, comprimidas com um pequeno maço em moldes de forma quadrada ou
paralelepipédica em madeira. Estas unidades são posteriormente secas ao sol.
7- Blocos prensados – consiste em comprimir ou apertar à pressão terra seca e com grande
percentagem de partículas finas em moldes. Esta pressão só é possível com máquinas que
vão desde a simples prensa manual às mais sofisticadas mecânicas e industriais.
Costumam-se designar os blocos de terra comprimida (BTC) de pequenas taipas devido às
semelhanças entre as duas técnicas.
8- Blocos cortados – solos superficiais de características minerais que apresentem boa
coesão estão na origem de pedreiras de extração de blocos cortados.
9- Torrões de terra - depósitos superficiais de terra vegetal coerente permitem o corte de
blocos – unidades que depois de secos são empregues na elevação de paredes.
10- Terra extrudida – sistema moderno e mecânico que permite a produção de blocos a
partir de terra seca/plástica, com alto teor de finos. Esta técnica exige sistemas de
produção complexos e mecanizados e o seu aparecimento deriva da adaptação da indústria
cerâmica de tijolo, sem os custos adicionais do forno pois os blocos são apenas secos.
11- Adobe mecânico – sistema muito semelhante ao anterior com a diferença que a terra
terá de ser plástica/líquida e que as unidades terão de secar ao ar, levando muito mais
tempo.
12- Adobe manual – técnica ancestral ainda hoje viva em África e que consiste em moldar
ou esculpir apenas com as mãos, unidades em terra plástica de formas diversas, que
depois de secas são utilizadas na construção de paredes.
13- Adobe moldado – esta é seguramente a técnica mais universal de todas. A manufatura
do adobe moldado consiste no enchimento com terra no estado plástico de moldes em
madeira, pressionando ligeiramente com as mãos, sendo pouco depois retirado o molde
deixando-se o adobe a secar ao sol.
No grupo das técnicas de enchimento de uma Estrutura de Suporte identifica-se [2]:
14- Terra de recobrimento – esta técnica consiste no revestimento com terra de estruturas
em grade de madeira ou noutro material vegetal.
15- Terra sobre engradado – para além da função de revestimento esta técnica acumula
ainda a função de enchimento. O princípio construtivo é igual ao anterior com algumas
diferenças. Permite, por exemplo, que a terra seja ao mesmo tempo de revestimento em
rebocos e enchimento como sucede com adobes, rolos em terra e palha ou outros
materiais em terra que são entalados entre as estruturas de madeira.
16- Terra - palha – trata-se de um processo que utiliza a terra sob a forma de barbotina de
terra argilosa misturada com palha ou outro cereal.
17- Terra de enchimento – tal como o nome indica a terra é utilizada no enchimento de
outras estruturas. É vulgar o seu uso como isolamento ou reforço de estruturas existentes,
sendo a mais frequente o enchimento do vazio entre dois panos construídos em alvenaria
de pedra ou tijolo. A terra é aqui utilizada para enchimento de estruturas ocas.
18- Terra de cobertura – consiste no revestimento e no uso da terra em coberturas. A
terra reveste ou protege estruturas construídas com outros materiais, na sua maioria
estruturas de madeira e fibras vegetais..

3. Caracterização das aldeias
Tendo em atenção a procura de soluções alternativas de construção em meios com difícil
acesso e a utilização de materiais sustentáveis, pretende-se realizar a caracterização das
construções em três aldeias localizadas no PNG, na província de Sofala em Moçambique
(Figura 4).
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Figura 4 – Localização do Parque Nacional da Gorongosa [3]

Para
•
•
•
•

a caracterização das aldeias pretende-se conhecer e quantificar os seguintes fatores:
fatores geográficos;
fatores climáticos;
relação com o local e com os recursos;
tecnologias de construção e materiais utilizados.

Desta forma, pretende-se realizar um levantamento das soluções construtivas e materiais
para os diferentes elementos dos diferentes edifícios.
Tendo por base a filosofia subjacente ao projeto, pretende-se a identificação e
caracterização dos sistemas construtivos aplicados em três aldeias do Parque Nacional da
Gorongosa. Pretende-se que esta caracterização seja construtiva, do ponto de vista dos
materiais e soluções aplicadas, assim como mecânica através da caracterização em termos da
sua resistência e composição. Para este trabalho preliminar, criaram-se as fichas de
levantamento seguintes (Figura 5 a Figura 7). Da mesma forma, pretende-se dentro das
soluções construtivas mais utilizadas na nas aldeias em estudo, averiguar a sustentabilidade,
aplicando uma metodologia de avaliação relativa da sustentabilidade da sua manutenção,
nomeadamente através da análise das condições interiores das habitações e da durabilidade
dos materiais.
As fichas possuem a seguinte estrutura:
Ficha 01 (Figura 5) – Identificação e caracterização do edifício: levantamento de dados
relacionados com a localização, utilização, relação com a aldeia, principais materiais e
observações.
Ficha 02 (Figura 6) – definição de materiais e técnicas da envolvente vertical, assim como
anomalias existentes.
Ficha 03 (Figura 7) – Análise de materiais, soluções e anomalias nos pavimento e cobertura.
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Figura 5 – Ficha tipo de caracterização dos edifícios
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Figura 6 – Ficha tipo de caracterização do envolvente exterior
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Figura 7 – Ficha tipo de caracterização do coberturas e pavimentos

Numa fase mais avançada poderá ser considerada a avaliação da sustentabilidade destas
construções, com a análise e definição de indicadores que permitam uma classificação sobre
aspetos específicos, tais como: materiais de construção, desenho arquitetónico, soluções
construtivas, desenho estrutural, fatores ecológicos, fatores socio culturais e fatores
económicos.
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Pretende-se ainda realizar a análise do ciclo de vida (ACV) das soluções da envolvente, no
sentido de medir o impacto ambiental destas soluções, nomeadamente através da
quantificação dos impactos dos materiais e técnicas utilizadas no ambiente. Esta análise irá
permitir definir as fases do processo que podem ser melhoradas e as alterações que os
padrões de produção irão produzir no impacto ambiental das soluções. Pretende-se assim
efetuar propostas consistentes de aconselhamento sobre formas de melhorar as condições
interiores da habitação e melhorar a durabilidade dos materiais utilizados [8].
Neste caso, podemos dizer que a vida útil da construção é condicionada pela resistência às
condições naturais e clima, no obstante, quer as construções atinjam o fim de vida por
efeitos naturais ou pela intervenção do homem, o material predominante, solo, pode ser
recolocado no meio natural de onde é proveniente e os restantes elementos podem ser
reciclados quase na sua totalidade. Desta forma, o ciclo de vida desta construção com solo,
pode ser considerado como 100% reciclável.

4. Considerações finais
Este trabalho consiste num trabalho efetivo de caracterização das habitações tradicionais de
três comunidades inseridas no Parque Nacional da Gorongosa e dos modos de construir
existentes no parque. Importa perceber as soluções utilizadas, compreendendo o seu
funcionamento no que respeita à relação com o clima local, relação geométrica assim como
com a resistência e durabilidade das habitações.
Pretende-se que esta caracterização seja construtiva, do ponto de vista dos materiais e
soluções aplicadas, assim como mecânica através da caracterização em termos da sua
resistência e composição.
Ao mesmo tempo, pretende-se dentro das soluções construtivas mais utilizadas nas aldeias em
estudo, averiguar a sua sustentabilidade, aplicando uma metodologia objetiva para a sua
avaliação.
Em países como Moçambique, com condicionantes em relação aos materiais disponíveis para a
construção, importa valorizar as técnicas locais e a utilização de recursos endógenos com
técnicas tradicionais. Este trabalho pretende colaborar para a caracterização e tipificação das
soluções existentes, definindo estratégias para melhorar o seu desempenho enquanto
material de construção, nomeadamente no que respeita a sua durabilidade e às condições do
ambiente interior. Pretende-se colaborar para ultrapassar alguns obstáculos relacionados com
a valorização da construção tradicional, seja através do conhecimento sobre o impacto
ambiental das técnicas e soluções que recorram a materiais importados, seja pela
demonstração de que a valorização dos recursos existentes é uma mais valia para a economia,
sociedade e ambiente.
É importante referir que a terra é o material de construção mais antigo do mundo, sendo que
um dos grandes exemplos consiste na grande muralha da China, que foi construída 4.000 anos
atrás e que perdura ao longo dos anos demonstrando as enormes potencialidades deste
material. Desde o seu comportamento, como a sua disponibilidade, trabalhabilidade e
conhecimento local para a utilizar, todas são vantagens que motivam a sua utilização e
valorização para a construção.
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Abstract
Reducing the environmental impact of construction materials is a crucial issue over the life cycle assessment, particularly in
manufacturing, operation and end-of-life phases of these materials. This study aims to integrate building information
modeling with life cycle assessment in order to incorporate the decision-making process and the design of sustainable
buildings. This research targets to evaluate the life cycle methodology of oﬃce buildings based on ISO 14040 and 14044
guidelines within the available database. Autodesk Revit software is applied as a building information modeling program,
while Tally application is used as an evaluation method to estimate the environmental impacts. This paper recommends that
designers and engineers use curtain wall system for the exterior facades instead of concrete and metals, due to the low
environmental impact of using this type of system in Brazilian construction. Furthermore, this work points out the passive
inﬂuence of the manufacturing and operation phases on the environment.
Keywords
Life Cycle Assessment; Building Information Modeling; Environmental Impact; Sustainable Building
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Evaluation of environmental impacts of building
materials in the construction sector integrating
BIM and LCA
TS11 – Sustainable materials and building technologies
CT8 - Construction

Introduction
The construction sector is considered as an activity that consumes energy, natural
resources and passively affects the environment [1]. It is highly important to assess the need
for innovations and solutions to achieve sustainability standards in construction, particularly
in serious circumstances such as rising competition, depletion of resources and deficiency of
standards that protect the environment [2]. These circumstances are influencing the energy
consumption over the entire Life Cycle Assessment (LCA) of construction materials since the
extraction of raw materials, manufacturing, packaging and transportation to the site,
construction and installation, operation, until demolition and recycling [3,4]. The novelty of
this work is to integrate BIM and LCA at an early designing stage of a construction project in
order to evaluate the environmental impacts of building materials in the construction sector.
The methodology of LCA is divided into three main phases, as shown in Figure 1,
based on the activities included in each phase; pre-building phase, building phase and postbuilding phase. The pre-building phase includes the activities since the extracting of raw
materials, manufacturing and transporting to the construction site. The building phase
includes both the construction and operation periods of the building. The post-building phase
refers to the end-of-life time of the building. Besides, the energy consumption of buildings
over their entire lifespan is divided into five main stages, as shown in Figure 1. The first
stage, characterized as embodied energy, comprises the extracting and manufacturing phase
of raw materials. The next stage is grey energy. It refers to the transportation phase of
building materials from the factory to the construction site. The third and fourth stages are
the actual energy used for construction and operation phases. The energy consumed in these
two phases so called as induced energy and operation energy, respectively. The final stage is
the energy used for demolition and recycling at the end-of-life phase of the building [5–7].

Figure 1 – LCA phases and relevant energy consumption

LCA is a technique that evaluates the environmental impacts of construction materials
over the different lifespan phases of buildings. The number of publications in this field has
rapidly increased from only 88 in 2011 to 264 in 2015 [8]. Several types of research discussed
the methodology of LCA from a building perspective and revised this methodology in case
studies [9–13]. Building Information Modeling (BIM) is an operative generation of information
technology that intends to integrate the building information and the field of knowledge in
planning, designing, building, managing, and recycling over the different lifecycle phases of
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construction projects [14]. There are different publications that examined the application of
BIM methodology in the construction sector and highlighted the objectives and the potential
of green BIM tools in the construction sector [15,16]. However, some publications praised the
role of BIM and LCA integration as a promising opportunity in the Architectural, Engineering,
and Construction (AEC) industry, and evaluated the ability of such integration to cover the
three pillars of sustainable development; environment, social and economic [17–19]. Other
works evaluated the role of BIM-LCA integrations in the sustainability standards and energy
performance in the construction sector [20,21]. Many publications considered this integration
as a valuable solution to assess the environmental impacts in the construction sector and
empower the decision-making process and the design of sustainable buildings [19,20,22].
Decision-making process raises the awareness of the architects, designers and builders to
address the environmental issues [22,23], and achieve efficient, cost-effective, and
sustainable design standards at early stages of designing construction projects [15].
This work analyses LCA methodology from a building perspective and highlights the
role of BIM and LCA integration in evaluating the environmental impacts of construction
materials, and empowering the decision-making process and sustainable design procedure in
the construction sector. The objective of this work is to motivate the integration of BIM and
LCA methodologies at early designing stages of construction projects and present the
interests of such integration in assessing the environmental impacts of construction materials.
Besides, this work shows the role of sustainable construction in reducing the environmental
impacts such as global warming potential, acidification potential, ozone depletion potential,
eutrophication potential, smog formation potential, and non-renewable energy. This work
proposes the use of Autodesk Revit as a BIM modeling software and Tally plug-in in Revit as an
LCA tool in order to achieve the objectives of this work.

Materials and Methods
BIM and LCA integration attracts experts interested in sustainability and
environmental engineering. This comes back to the ability of BIM models to produce
integrated design and support information management and cooperation between
stakeholders in the construction sector [19], and provide several design alternatives during
the early design stages [22,24]. LCA appears as a suitable method assessing environmental
impacts [25,26]. Thus, it can be considered that BIM and LCA integration is an urgent course
aims to achieve the sustainability standards and protect the environment [19,22,27]. Such
integration relies on exchanging data between BIM software and LCA application. It simplifies
database and provides an inclusive feedback of construction projects [28]. BIM modeling gives
the opportunity to produce various modifications and simulations for the building design,
orientation, materials, parameters and renewable energy [29–32], and evaluate the
environmental impacts of building materials and protect the built environment [33].
The methodological framework of LCA based on ISO 14040 and 14044 guidelines is
applied in this work, taking into consideration the basic steps of LCA methodology, as shown
in Figure 2 [34,35]: Goal and Scope, Life Cycle Inventory (LCI), Life Cycle Impact Assessment
(LCIA), and Interpretations. Goal and scope step identifies the functional unit, system
boundary and the set of construction materials. The next step is LCI that is the most
challenging level of LCA methodology due to the difficulty of collecting modeling data. At the
LCIA step, all the quantities of materials, energy consumption and resulting emissions are
assessed using the indicators of sustainability. Interpretation is the final step that allows for
the identification and evaluation of the results acquired at the LCI and LCIA steps.
Furthermore, this work uses the construction of a multi-story office building in Brazil as a
case study to examine the validity of BIM-LCA integration in order to evaluate the
environmental impacts of construction materials. The design of the case study building
followed the traditional design methods of office buildings in Brazil, using curtain wall system
as a covering material for the exterior facades. In addition to materials such as concrete,
masonry, metals, and finishes.
Figure 2 shows that the first step in such analysis is to design the initial plans and
models of the proposed building using Autodesk Revit software. Revit conducts the 3D
modeling of the case study building taking into consideration the inventory database of
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construction materials, local climate data, and quantities of construction materials. Besides,
Revit assesses the conceptual energy performance in buildings using Autodesk Green Building
Studio. Results of energy at this step are highly required to set up a life cycle energy analysis
at the operation phase of buildings [36]. Additionally, this work uses Tally plug-in in Autodesk
Revit as LCA tool. Tally is the first life cycle assessment plug-in in Revit that evaluates the
environmental impacts of the construction materials [37] and provides an effective feedback
of LCA at the designing phase of a construction project [38]. As previously discussed, the first
step to analyze LCA methodology starts by determining the goal and scope of the work before
building up the LCI. However, the inventory of data set in Tally is modeled using GaBi
database [36]. The next step is to integrate outputs of Revit with the LCIA in order to sort out
simpler understanding results and achieve the objectives of this work, before conducting the
interpretation process by classifying sources of impacts, comparing solutions, and suggesting
recommendations that may improve the design of buildings. Finally, results are observed by
discussing the work and presenting conclusions.

Figure 2 – Research methodology

Case Study
The assessed building is a multi-story office building composes of 4 floors with a total
floor area of about 2730 m2. The proposed plan includes three different spaces to work (24
m2, 32 m2 and 56 m2), as shown in Figure 3. Autodesk Revit generates all graphs of
environmental impacts and energy consumption presented in this work. However, this paper
applies the LCA methodology based on ISO 14040 and ISO 14044 guidelines in order to
evaluate the environmental impact of construction materials in a typical office building in
Brazil [34,35]:

Figure 3 – 2D plan modeling of the case study

Goal and scope. At this level, information needs to be chosen in details: system
boundaries, functional unit, type and impact of analysis, assumptions, and limitation of the
study. The functional unit of this work considers the whole building as a single unit. The
system boundary focuses on several phases of the life cycle of the case study, including
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extraction of raw materials, manufacturing, operation and end of life, and excluding the
construction phase, as shown in Figure 4.

Figure 4 – System boundary of the case study

Attention is given to the list of impact categories in order to evaluate the real
impacts on the environment during the allocated system boundary of this study. According to
the default technical standard, the average lifespan of an office building in this work will be
in a range of 50 years [39]. Autodesk Revit automatically calculates the quantities of
construction material for the modeling of buildings, as shown in Table 1. However, the scope
of this work is to evaluate the environmental impacts of construction materials at the early
design stages of constructing a multi-story office building in Brazil.
Table 1- quantities of construction materials
Material
Quantity (kg)
Glazing
36,133.90
Aluminium
98,079.70
Concrete
1,016,580.20
Brick
511,019.50
Steel
42,151.30
Mortar
68,212.90
Paint
2,673.20

Life Cycle Inventory (LCI). This phase includes details of environmental inputs of
construction materials and energy and outputs in the air, water and solid emissions. LCI is a
group of elementary flows including all emissions released into and from the environment
during the life cycle of a product. However, unreliable and inappropriate inventory database
of LCA methodology will cause prejudice and disadvantages impact assessment results [40].
This study uses Autodesk Green Building Studio in Autodesk Revit as an intelligent
application estimates the energy consumption in buildings. At this level of analysis, several
assumptions and parameters are required to be filled-in sufficiently and build-up reliable
inventory data. These are building type, location, thermal properties, project phase, building
envelope, building zone and spaces, building surfaces and openings, building operating
schedule, HVAC system (Heating, Ventilation and Air Conditioning), and outdoor air
information, etc. However, heating demands are not used in office buildings in Brazil and
excluded from operating energy in this analysis.
Moreover, this study applies Autodesk Revit to construct the initial plans and
properties of construction materials. Besides, it applies Tally plug-in in Autodesk Revit to
evaluate the environmental impact. However, collecting a relevant and accessible LCI data is
a difficult issue in the field of LCA studies. Thus, the inventory database in Tally, GaBi, is
used as a background data to evaluate the LCA of the case study. Finally, average distances
of 10, 12 and 55 km for transporting materials to the construction site, landfilling wastes and
recycling purposes, respectively, were assumed in order to build-up a relevant and reliable
database [9].

Life Cycle Impact Assessment (LCIA). In this phase, the findings of LCI with the help of
impact assessment methods are translated into the impact categories. In other words, the
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

973

quantities of construction materials, energy consumption and released emissions are to be
evaluated in order to generate simpler understanding results [41]. At the energy analysis
level, the results presented in this work and generated by Autodesk Revit are estimated based
on the analysis and comparison of building components used in the functional unit of the case
study. However, this part of the analysis is basically associated with annual energy use:
electricity and fuel. Figure 5 presents that the annual consumption of electricity in such types
of buildings accounts for 660472 kWh/year whereas the consumption of fuel accounts for
61848 MJ/year. Figure 5 illustrates that such building consumes fuel for domestic hot water
purposes only, while electricity is used for HVAC, lighting and miscellaneous purposes with
percentages of 49 %, 21 % and 30 %, respectively.

Figure 5 – Annual energy consumption

According to the results obtained in Tally, this paper examines the impact categories
of construction materials as seen in Figure 6, which illustrates the low environmental impacts
of opening and glazings compared to metals, finishes and concrete.

Figure 6 – Impact categories per construction materials

Besides, this paper highlights and calculates the environmental impacts of
construction materials at each life cycle stage: manufacturing, transportation, operation and
end-of-life, as shown in Figure 7. This means to take into consideration each life cycle stage,
separately, in order to evaluate the entire environmental impacts of materials assessed in the
functional unit of this work.
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Figure 7 – impact categories per life cycle stages

This research conducts a detailed comparison of the environmental impact categories of
construction materials over the different life cycle stages. Figure 8 highlights the individual
impact of each material on the environment throughout the different life cycle phases. This
means to take the life cycle stages, individually, in order to evaluate the environmental
impacts of each construction materials in the case study. This figure identifies that most of
the environmental impacts of curtain wall mullions, floors and walls are occurring throughout
the manufacturing and operation stages of the total life cycle assessment of these materials.

Figure 8 – Impact categories per construction materials over the life cycle stages

Interpretations. This step aims to highlight the environmental issues and make an
environmentally friendly decision [34]. As shown in Figure 5, electricity is considered as the
main source of energy consumption in such types of buildings. Almost 70% of the consumption
of electricity modeling is dedicated for HVAC and lighting purposes in such types of buildings.
The results collected in Figure 6 illustrates such a low impact of glazing, in a curtain wall
system, in comparison with other construction materials, particularly on eutrophication
potential, global warming potential, ozone depletion potential, and primary energy demand,
non-renewable energy, and renewable energy. This analysis shows the high environmental
impact of some building materials such as metals, finishing and concrete.
Analyzing the LCA of construction materials in Figure 7 clarifies that manufacturing
and operation stages are the main agents for the most of the impact categories in such types
of buildings. In other words, it can be modeling that most of the environmental impacts occur
during the operation phase whereas the manufacturing phase is the second agent for most of
the impacts. However, the maintenance and replacement stage is distinguished with a minor
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effect on most of the impact categories. In more details, Figure 8 presents high
environmental impacts of some construction materials such as curtain wall mullions, floors
and walls over the manufacturing and maintenance and replacement phases of buildings. On
the other hand, it presents the slight impacts of curtain wall panels over the entire life cycle
assessment of the functional unit considered in the case study.

Discussion
This work examined the BIM-LCA integration at early design stages and evaluated the
environmental impacts of construction materials over their entire lifespan. In this discipline,
BIM models allow using various construction materials within different parameters and
estimate the energy performance in buildings at the designing phase. LCA methodology
evaluates the environmental impacts over the entire lifespan of construction materials. It can
be notified that BIM and LCA integration is an optimistic course aims to evaluate the
environmental impacts of construction materials and protect the built environment.
The results of this work show that all building materials are passively affecting the
environment in such types of buildings. It is clear that curtain wall mullions, walls, and floors
are the main agents for the most of the environmental impacts. Hence, it is enormously
essential to identify the environmental impacts of such construction materials as a concrete
step to invest in this type of construction in Brazil. In other words, engineers and designers
should dedicate great efforts to assess the impact categories of construction materials at
early stages of designing office buildings in order to increase energy efficiency and protect
the environment.
Furthermore, reducing the environmental impacts of modern construction such as
curtain wall systems requires taking into consideration the improvement industries of these
materials. This means to appraise the manufacturing stage of constructing walls and floors
such as concrete, masonry, metals, and finishes. In addition to curtain wall mullions such as
aluminum. Besides, it is important to highlight the very low environmental impacts of curtain
panels building material over its entire lifecycle. Hence, it is extremely imperative to
highlight the installation of curtain panels such as glass at a wider scale instead of concrete
and metals in term of reducing the environmental impacts in the construction sector.

Conclusions
This study stimulates the sustainable construction concept and environmental
protection and empowers the decision-making process in terms of BIM-LCA integration at
early stages of designing construction projects. It conducts an analysis on the different phases
of the life cycle of construction materials in order to consider the environmental impacts in a
typical multi-story office building in Brazil. This work upraises the negative impacts of the
manufacturing and operation phases of construction materials on the environment. It presents
the important role of taking sustainable measurements in order to increase energy efficiency
in buildings and supports the installation of renewable energy systems in generating energy
rather than obtaining power from the electricity network only. Furthermore, this paper states
that curtain wall mullions, walls and floors are the main responsible for the most of the
impact categories in such types of buildings. Thus, it is highly important to evaluate the
environmental impacts of such construction materials at an early designing stage in a way to
protect the built environment. Besides, this work recommends that designers and engineers
review the installation of curtain panels at a wide range as an environmental friendliness
building material in the construction sector.
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BIM concept and multiuse: nD/BIM models
Conceito BIM e multiutilização: modelos nD/BIM
Alcinia Zita Sampaio;zita@civil.ist.utl.pt
DECivil, Instituto Superior Tecnico, Universidade de lisboa, Lisboa, Portugal

Abstract
Building Information Modelling (BIM) methodology includes the combination of a set of technologies related to the
generation of the model and with the data handling. The 3D/BIM model, created on the basis of a BIM tool, is the visible
component of the methodology but the model is also a repository of the project information, concerning all disciplines. The
model is made up of parametric objects whose information is easily accessed for consultation, use and transformation and
this information can be incremented according to the use required in each project activity. The text discusses the multiple
activities carried out from the 3D/BIM model and the appropriate use in the generation of each nD/BIM model. As such BIM
methodology promotes a high level of collaboration, desirable in the development, analysis and use of the project
information, contributing to achieve an higher productivity and a better quality in the design, construction and maintenance
of buildings.
Resumo
A referência à metodologia Building Information Modelling (BIM) engloba a combinação de um conjunto de tecnologias,
relacionado com a geração do modelo e com a manipulação dos seus dados. O modelo 3D/BIM, criado com base numa
ferramenta de base BIM, é a componente visível da metodologia mas é também um repositório da informação sobre o
projecto, incluindo todas as especialidades. O modelo é constituído por objectos paramétricos cuja informação é facilmente
acedida para consulta, utilização e transformação, devendo ser incrementada de acordo o uso requerido em actividades
assentes no projecto. O texto aborda as múltiplas actividades desenvolvidas sobre o modelo 3D/BIM e o seu adequado uso
na deﬁnição dos modelos nD/BIM. Deste modo a metodologia BIM promove um elevado nível de colaboração interdisciplinar,
desejável no desenvolvimento, análise e utilização da informação relacionada com o projecto, contribuindo para alcançar
uma maior produtividade e uma melhor qualidade na concepção, construção e manutenção de edifícios.
Keywords
BIM methodology; nD/BIM models; conﬂict analysis; construction planning; construction planning
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Conceito BIM e multiutilização: modelos nD/BIM
Introdução
O conceito prático de Building Information Modelling (BIM) traduz, actualmente, duas
vertentes essenciais:
•
•

A geração de um modelo geométrico tridimensional (3D) composto por toda a
informação associada à concepção de um projecto;
A utilização dos dados, capazes de ser fornecidos pelo modelo, nas diversas
actividades que usualmente são desenvolvidas sobre o projecto.

A tecnologia de base BIM apoia uma comunicação clara e precisa entre arquitectos,
engenheiros, construtores, gestores de instalações e proprietários, com as suas actividades
assentes no modelo centralizador de toda a informação, o modelo BIM, que vai sendo gerado
ao longo do desenvolvimento do projecto. As actuais soluções de modelação BIM,
proporcionam a oportunidade de manter a informação gerada, permanentemente coordenada
e actualizada e o seu fácil acesso para a elaboração de tarefas subsequentes, seja de uma
forma integrada ou com base numa efectiva interoperabilidade, promovendo um adequado
suporte à tomada atempada e sustentada de decisões. A colaboração na elaboração do
projecto é requerida ao nível da empresa e em relação a colaboradores exteriores, e neste
contexto o modelo BIM constitui, capazmente, o modo mais completo, fiável e ágil de
transferência de informação e de documentação entre parceiros.
O conceito BIM, inicialmente referido como uma metodologia de apoio ao desenvolvimento de
projectos de especialidade (arquitectura, estruturas e serviços), numa perspectiva
meramente geométrica, engloba actualmente a elaboração de tarefas assentes na informação
centralizada no modelo BIM gerado. Este reconhecimento é tanto mais divulgado quanto
maior o envolvimento das equipas da empresa e parceiros na transferência do modo de
actuação tradicional para o BIM [1]. É importante desenvolver uma correcta coordenação
interdisciplinar na equipa e desde o início do projecto, evitando uma incorrecta interpretação
e omissão de informação, responsáveis por erros, atrasos e uma comunicação deficiente.
A abrangência da utilização do BIM no apoio à realização de diversas actividades inerentes ao
sector, era uma ideia inicialmente rotulada de utópica, pela limitação evidente de
incompatibilidade verificada entre os formatos dos ficheiros criados em ferramentas BIM e as
aplicações computacionais estabelecidas e usualmente utilizadas no sector. Esta opinião tem
vindo a ser revertida numa realidade concretizada através da demonstração dos benefícios
alcançados em cada novo relato, onde a multifacetada aptidão da metodologia tem vindo a
assumir um maior protagonismo [2].

Modelos nD/BIM
O modelo BIM admite a geração e a manutenção da informação produzida durante todo o
ciclo-de-vida do edifício, desde a concepção à manutenção, e a sua aplicação em vários
campos, com base na extracção de distinto tipo de dados do modelo, requerida em função da
especialidade ou objectivo do técnico utilizador [3]. Um modelo 3D/BIM útil e fiável deve ser
permanentemente actualizado com os contributos de todos os envolvidos no
acompanhamento sustentado do ciclo-de-vida do edifício [4]. O modelo BIM e os seus
múltiplos usos na gestão do projecto são considerados frequentemente como aplicações ou
modelos nD/BIM:
•

O modelo 3D/BIM representa o conjunto de objectos paramétricos 3D referentes a
todas as especialidades do projecto (arquitectura, estruturas, mecânica, eléctrica,
etc.) e incorpora diversos aspectos do edifício (geometria, inter-relação espacial,
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•

•

•

•

constituição dos componentes, propriedades físicas dos materiais e a identidade de
cada elemento);
O modelo 4D/BIM respeita a simulação visual do processo de construção, planeado de
acordo com a rede de caminho crítico estudada, e associada a grupos de elementos
do modelo 3D (oferece um suporte dinâmico da evolução da construção real, a gestão
do estaleiro acompanhando as alterações e a logística local, e o controlo cronológico
do fornecimento de materiais e da disponibilidade de recursos humanos);
O modelo 5D/BIM está relacionado com os custos do projecto (extracção de
quantidades de material e estimativa de custos em diferentes estádios do projecto e
da construção);
O modelo 6D/BIM apoia a realização de estudos energéticos e de sustentabilidade
(estimativa de consumo de energia no processo de projecto e a posterior
monitorização de medição e verificação de consumo durante a ocupação do edifício);
O modelo 7D/BIM é considerado na gestão e manutenção do edifício ao longo do seu
período pós-ocupação (extracção e controlo de informação relevante como o estado
de conservação dos componentes, especificações, manuais de manutenção e de
funcionamento ou dados de garantia).

No processo de transferência de dados entre aplicações relacionadas com o projecto, é
requerido um adequado nível de interoperabilidade entre os sistemas utilizados [5]:
•

•

A tendência actual das empresas de software comerciais, é englobar, de um modo
integrado numa mesma plataforma BIM, a capacidade de realização de diversas
tarefas, eliminando a eventual perca de informação entre processos;
O padrão de intercâmbio de informação, IFC (Industry Foundation Classes) [6],
reconhecido mundialmente, alvo de permanente pesquisa com vista ao
estabelecimento de versões mais eficientes, é igualmente um aspecto relevante no
processo de utilização de dados do modelo em tarefas interdependentes.

Formação e educação
As nD direcções da utilização do BIM devem basear-se numa relação adequada e de
colaboração entre os membros da equipa, de forma a optimizar o processo de
desenvolvimento do projecto, apoiado nas características proporcionadas pela metodologia e
numa eficiente interoperabilidade sustentada pelas soluções BIM específicas utilizadas. As
capacidades que têm vindo a ser demonstradas em relatórios recentes, a par da divulgação
dos avanços tecnológicos alcançados, devem ser conhecidos pelos técnicos e, nesse sentido,
as empresas têm vindo a reconhecer a necessidade de actualizarem os seus colaboradores
numa formação BIM, orientada para a especificidade da empresa. À escola, na sua missão
educativa, compete-lhe o papel de incentivar os alunos, futuros engenheiros e arquitectos, a
adquirir novos conhecimentos sobre a questão do BIM.
No contexto da actividade educacional numa escola de Engenharia Civil, foi recentemente
incluída no programa curricular, ao nível do 1º ano escolar, a iniciação ao treino da utilização
de ferramentas de base BIM. Adicionalmente, os estudantes finalistas, no âmbito das suas
pesquisas de mestrado (MSc), têm vindo a conduzir trabalhos de aplicação nD/BIM abordando
diversas actividades relacionadas com as áreas de Arquitectura, Estruturas e Construção
(Figura 1):
• Análise do modelo 3D/BIM numa perspectiva do projecto estrutural [7];
• O modelo 3D/BIM na detecção de conflitos no projecto de serviços [8];
• Modelação 3D/BIM da arquitectura e composição de objectos paramétricos [9];
• Coordenação do projecto de construção por recurso ao modelo 4D/BIM [10];
• O modelo 4D/BIM como suporte ao planeamento da construção [11];
• Extracção de quantidades de materiais do projecto como base do modelo 5D/BIM
[12];
• Manutenção de edifícios apoiada no modelo 7D/BIM [13].
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Figura 1 - Aplicações nD/BIM – Dimensionamento de estruturas, gestão e planeamento da construção, manutenção,
análise de conflitos e quantificação de material.

O principal objectivo desta estratégia de educação é adicionar competências na formação dos
futuros arquitectos e engenheiros civis, numa área inovadora de crescente procura no
mercado nacional e internacional da Construção, contribuindo para uma diferenciação
especializada em candidaturas de trabalho na área.

Actividades apoiadas no modelo 3D/BIM
Criado o modelo 3D/BIM com a informação considerada relevante, gerada e adicionada ao
longo do desenvolvimento do projecto, pode proceder-se à sua utilização no estabelecimento
de tarefas realizadas sobre a informação contida no projecto: detecção de conflitos;
planeamento da construção; obtenção de tabelas de quantidades; estudo energético;
manutenção.

Análise de conflitos entre especialidades (3D/BIM)
As ferramentas BIM de uso frequente admitem a sobreposição das três valências e apoiam a
definição de cada componente por análise directa de conflitos, identificados pelo sistema
com a emissão de mensagens de inconsistência. O modelador ajusta o processo de modelação
a cada situação de conflito. No entanto, existem aplicações como Tekla BIMsight, Navisworks
ou Solibri Model Checker com capacidades adicionais orientadas para a análise de conflitos. O
algoritmo de detecção de conflitos pode avaliar dois modos de inconsistência:
•
•

Baseado na geometria em que a detecção de conflitos consiste na verificação de
intersecções entre elementos 3D de diferentes especialidades;
Baseado em regras que permitem analisar o modelo em relação a ocorrências que
não verifiquem a conformidade com regulamentos ou regras previamente
definidas pelo utilizador (distância mínima entre elementos ou o espaço destinado
à circulação não poder ser obstruído por elementos de redes de serviços).

Admita-se, por exemplo, a análise entre as especialidades MEP (Mechanical, Electrical and
Piping) e estruturas, por recurso ao Tekla BIMsight [8]. São inicialmente importadas para a
aplicação, num formato compatível (IFC), as componentes criadas no sistema de modelação
BIM. São sobrepostas as disciplinas e procede-se à detecção de conflitos por selecção da regra
designada de MEP vs Structure. Activada a acção de pesquisa, são devolvidos da análise os
conflitos de carácter geométrico detectados, sendo visualizados os pontos de colisão
assinalados com um símbolo e a correspondente lista de conflitos (Figura 2).
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Figura 2 - Detecção de conflitos de carácter geométrico entre especialidades.

Deve ser efectuada uma análise pormenorizada de cada ocorrência, devendo ser acautelada a
duplicação de eventos e a inevitabilidade de conflito (Figura 3):
• Tubagem com mudança de direcção situada no interior de pilar (2 conflitos);
• Colocação do ralo e sifão em pavimento (elementos correctamente inseridos na
espessura da laje).

Figura 3 - Duplicação de conflito e inserção de elemento MEP em laje.

Os ajustes de situações em conflito não podem ser directamente efectuados no Tekla
BIMsight, aspecto que constitui uma limitação da maioria dos visualizadores BIM, devendo as
correcções ser realizadas no modelador BIM (Figura 4).

Figura 4 - Soluções de correcção efectuadas em pontos de conflito.

Simulação da construção (4D/BIM)
A obtenção de um modelo 4D está relacionada com a associação de grupos de elementos do
modelo 3D/BIM ao factor tempo [11]. O visualizador Naviswork admite a integração do
modelo BIM e o ficheiro Microsoft Project relativo ao planeamento de construção. O
correspondente modelo 4D/BIM é criado com base na articulação entre grupos de
componentes do modelo BIM e as tarefas de construção identificadas no cronograma de Gant
(Figura 5).
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Figura 5 - Construção do modelo 4D/BIM.

O modelo permite a visualização da simulação da construção do edifício, a detecção de
conflitos em obra, a definição do planeamento da logística no estaleiro e a coordenação do
equipamento e do fornecimento de material. A aplicação é facilmente comportada por
dispositivos móveis, podendo ser utilizada no local da obra, e assim confrontar in situ, o plano
estabelecido e a evolução efectiva dos trabalhos de construção. Em conformidade com a
situação concreta encontrada, o modelo 4D/BIM admite a sua actualização temporal (atrasos
e avanços), a inclusão de novos elementos e a redefinição de grupos associados a tarefas.

Quantificação de material (5D/BIM)
O modelo 3D permite a obtenção da quantidade de materiais a partir do projecto e em
distintas fases da sua elaboração [12]. A informação associada a cada objecto paramétrico
pode ser acrescentada com os dados requeridos, como por exemplo para a obtenção de uma
estimativa de custos, é necessário adicionar o custo unitário de cada tipo de objecto. Em
função do número e tipo de parâmetros que se tenham associado ao objecto paramétrico,
assim podem ser solicitadas automaticamente as tabelas que listem a quantidade de
elementos modelados, com base no objecto paramétrico, e a listagem das suas propriedades
identificadas pelos parâmetros requeridos.
As opções de parâmetros a seleccionar, na geração de uma tabela, podem abranger diversos
campos: área da superfície dos elementos, o coeficiente de segurança, o nível redução
sonora, custo individual e global, coeficiente de transmissão térmica ou a sua função, marca
comercial e fabricante. A ferramenta de modelação BIM admite capacidades de selecção dos
elementos por identificação individual (tipo de objecto) ou por conjunto relacionado com
condições estabelecidas pelo utilizador (orientação, piso ou fase de construção).
Por exemplo, sobre a componente de estruturas de um modelo BIM criado, é possível obter a
quantificação de pilares de betão armado do projecto. O procedimento de obtenção
automática da tabela inicia com: a criação de uma nova pasta New Schedules/Quantities; a
selecção da opção Structural Columns; a indicação dos campos requeridos. A Figura 6 ilustra
a listagem de pilares, considerando a sua identificação, o tipo de material e o volume por
elemento.
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Figura 6 - Listagem de pilares.

Apoio à análise energética (6D/BIM)
A análise de sustentabilidade energética pode ser incluída na designação modelo 6D/BIM.
Relativamente à obtenção da simulação do comportamento ambiental, o Revit permite
efectuar uma simulação energética sobre o modelo. Possibilita ainda a sua transferência,
directamente ou através de ficheiro IFC, para outros softwares como o Ecotec, o Equest ou o
Energyplus. O parâmetro relativo ao coeficiente de transmissão térmica é característico do
objecto paramétrico relativo a paredes e outras famílias.
Um dos factores a considerar na selecção de determinado sistema construtivo é a sua
capacidade de reduzir o consumo energético num edifício, proporcionando, ao mesmo tempo,
as condições de conforto exigíveis [9]. O software BIM permite efectuar a simulação
energética avaliando os indicadores referentes ao consumo energético. O Revit inclui a
funcionalidade Green Building Studio, que efectua a análise do comportamento energético do
modelo 3D. Assim, podem ser obtidos os respectivos resultados da simulação energética, e em
diferentes fases do projecto. Quando, por exemplo, são estudadas diversas soluções
alternativas, a tomada de decisão pode ser fundamentada, numa análise comparativa dos
resultados relativos ao comportamento ambiental e à contribuição para a redução de
emissões de dióxido carbono.

Apoio à manutenção (7D/BIM)
A manutenção é uma das actividades que pode ser explorada num âmbito BIM, uma vez que
toda a informação do edifício, referente a diversas especialidades, é centralizada num
modelo BIM único.
Uma aplicação 7D/BIM de apoio à inspecção de edifícios, pode ser estabelecida com base no
visualizador Navisworks, integrando o modelo BIM do edifício a inspeccionar e um programa
informático que registe relatórios da visita de inspecção (Figura 7). O programa de inspecção,
elaborado em Visual Basic por Simões [13], contém uma base de dados organizada por tipo de
componentes (paredes exteriores e interiores e cobertura), relacionada com as anomalias
mais frequentes por componente e associada aos respectivos métodos de reparação
recomendados. Numa visita de inspecção a um edifício, o técnico pode manipular o modelo
BIM criado para o edifício e associar o relatório de inspecção elaborado no local. Por recurso a
um dispositivo móvel, contendo a aplicação Navisworks, o técnico incorpora o modelo BIM
criado e o programa de inspecção. Perante uma anomalia detectada numa componente do
edifício real, o técnico selecciona no modelo o correspondente elemento e:
•

•

Consulta a composição do elemento, analisando a espessura e o material de cada
camada, e os parâmetros relevantes para a manutenção que tenham sido
associados ao respectivo objecto paramétrico;
Acciona a interligação ao programa de inspecção e preenche uma ficha de
inspecção, incluindo a associação de fotografias obtidas no local;
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•

Arquiva a folha de inspecção no formato pdf e associa ao correspondente
elemento no modelo BIM.

Figura 7 - Interface do programa de inspecção.

Concluída a vista de inspecção ao local e associado o relatório de cada anomalia analisada, ao
respectivo elemento do modelo BIM, o técnico, pode, posteriormente, apoiado do modelo BIM
enriquecido com a informação adicionada, elaborar de um modo sustentado um plano
adequado de reabilitação ou de manutenção (Figura 8).

Figura 8 - Consulta do modelo BIM e visualização do relatório de inspecção.

Conclusão
O modelo 3D/BIM é a componente mais conhecida no processo de desenvolvimento do
projecto. O modelo 3D/BIM, criado por recurso a ferramentas de base BIM, serve de suporte a
diversas actividades na elaboração de aplicações ou modelos. O texto identifica e caracteriza
os diferentes modelos: 3D/BIM (geometria); 4D/BIM (construção); 5D//BIM (custos); 6D/BIM
(sustentabilidade); 7D/BIM (gestão e manutenção).
A missão de uma escola é formar futuros engenheiros com conhecimento e com prática
tecnológica actual, e nesse sentido, o texto aborda um conjunto de trabalhos de mestrado,
cada um direccionado a um tipo de modelo nD/BIM. Os trabalhos descritos esclarecem quanto
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ao modo de actuar sobre o modelo 3D/BIM de forma a obter a informação necessária à
elaboração de modelos 4D/5D/6D/7D/BIM. Os trabalhos de investigação são apresentados de
um modo resumido tentando evidenciar qual o modo de actuação e qual o benefício que o BIM
apresenta quando aplicado adequadamente na elaboração de diverso tipo de actividades.
Os estudos elaborados representam para o estudante, o seu incremento individual
relativamente a capacidade tecnológicas numa área inovadora e contribuem para a
divulgação do BIM nos aspectos relacionados com a sua múltipla utilização.
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Abstract
Steel Structures and Mix Steel and Concrete Structures presents good opportunities towards the qualiﬁcation of the work, to
the gains of productivity and reduction of time of works. Among the justiﬁcations, there is a rationalization of the production
allowed by oﬀ-site operations - production scale, controlled environment, high mechanization, greater precision and control,
low labor turnover among others - well on-site operations with strong connotation in the assembly of parts and components.
Between 2011 and 2016, several projects (multi-storey commercial buildings) under construction in some Brazilian capitals
(Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte, mainly) drew attention because they presented mixed structures in steel and
reinforced concrete. They were isolated cases in a universe still dominated by the production of structures in reinforced
concrete molded in the place. This article is located at a moment of relative prominence of steel structures in Brazil and
objective, through the reception of information from executed projects, analyze the impact that some oﬀ-site construction
operations have brought to the quality of work, productivity and reduction of deadlines in Brazilian works. From these
analyzes, "national paradoxes" such as the reduction of jobs from the modernization of construction can begin to be treated
with a minimum of accuracy.
Resumo
O processo de produção das Estruturas Metálicas e Mistas apresenta boas oportunidades em direção à qualiﬁcação do
trabalho, à ganhos de produtividade e redução de prazos de obras. Dentre as justiﬁcativas, há a racionalização da produção
permitida pelas operações oﬀ-site - escala de produção, ambiente controlado, elevada mecanização, maior precisão e
controle, baixa rotatividade da mão de obra entre outros - bem operações on-site com forte conotação na montagem de
peças e componetes. Entre os anos 2011 e 2016 alguns empreendimentos (edifícios comerciais de múltiplos pavimentos)
em construção em algumas capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, principalmente) chamaram a
atenção por apresentarem estruturas mistas em aço e concreto armado. Trataram-se de casos isolados num universo ainda
dominado pela produção de estruturas em concreto armado moldadas no local. Este artigo situa-se em um momento de
relativa proeminência de estruturas metálicas no Brasil e objetiva, através do acolhimento de informações de
empreendimentos executados analisar o impacto que algumas operações de construção oﬀ-site trouxeram à qualidade do
trabalho, à produtividade e a redução dos prazos em obras brasileiras. A partir destas analises, "paradgmas nacionais" como
a redução dos empregos a partir da modernização da construção podem começar a serem tratados com um mínimo de
acuracidade.
Keywords
oﬀ-site construction; produtividade; araujo; productivity; productivity
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Benefícios do Incremento das Operações off-site
em Empreendimentos Imobiliários
Introdução
Os processos de produção referentes às construções de edificações brasileiras caracterizam-se
por um baixo grau de operações realizadas fora do canteiro de obra (ambientes de produção
off-site). Usa-se intensivamente a mão de obra em operações, majoritariamente, on-site (no
canteiro de obras).
As especificidades do ambiente de produção on-site e as dificuldades em gerir processos de
produção com baixo grau de racionalização construtiva contribuem para a baixa efetividade
no uso da mão de obra nos canteiros de obras. Estudos recentes [1] têm mostrado que as
taxas de conversão da mão de obra em serviço efetivo, nestes ambientes, podem ser muito
baixas, não superiores a 30% em algumas situações.
Esta constatação justifica parcela significativa de perdas de produtividade da construção civil
brasileira, que há décadas [2] tem se mantido com uma das mais baixas do mundo.
Deslocar etapas da construção para fábricas apresenta-se como um dos caminhos para a
promoção da melhoria da qualidade do trabalho e, por conseguinte, da produtividade.
Adicionalmente, as operações de construção off-site, possibilitam a antecipação de etapas da
obra, contribuindo para a redução dos prazos de execução das obras.
Assim é que sistemas construtivos com maior presença de operações off-site têm se
apresentado como um dos elementes centrais no processo de modernização da Construção
Civil.
Dentre os paradigmas presentes nas discussões sobre barreiras à modernização do setor,
aquele que busca associar o incremento das etapas de construção off-site (requisito básico
para a industrialização do setor) à eliminação de postos de trabalho nos canteiros de obra
merece atenção.
Em artigo publicado pelo Fails Management Institute (FMI) [3] aponta-se que "aumentar o uso
de pré-fabricação, pré-montagem, modularização e de técnicas e processos off-site é uma
das principais formas que a indústria da construção teria para melhorar a produtividade e
tornar-se mais eficiente ao longo dos próximos 20 anos. Segundo o mesmo artigo, a tendência
para a pré-fabricação e modularização de construção agora é voltado para o mundo dos
edifícios. A lógica de produzir os componentes off-site e enviá-los para o local de construção
vai aumentar em todas as formas de construção. A simples razão para isto é que é um passo
óbvio para a redução de riscos e aumento da produtividade para os envolvidos. Prevê que nos
próximos anos, a modularização e pré-fabricação irão desempenhar um papel cada vez mais
vital para a melhoria da produtividade de toda a cadeia de valor da construção - em
igualdade com as técnicas de Gestão da Produtividade, metodologias alternativas de entrega
de projetos e modelagem em 3-D e 4-D.
O FMI [3] aponta ainda como tendência a “Ciência da Eficiência e da Produtividade”, no
âmbito de um novo modelo de construção, designada "Construção 2.0”. As condições de
mercado exigem a necessidade da gestão da produtividade como uma prioridade estratégica.
Os contratantes deverão passar a olhar exaustiva e introspectivamente a forma como
constroem.
No Reino Unido, o trabalho [4] intitulado “Visão em 2020 – O Futuro da Construção" apontou
cenários alternativos para a indústria de construção civil, permitindo: i) identificar os
principais problemas e as mudanças que podem ocorrer na indústria da construção no Reino
Unido a longo prazo; ii) avaliar as suas potenciais implicações para a indústria em se tratando
de geração de empregos, habilidades e requisitos de treinamentos para
formação/capacitação da mão de obra.
Dentre as principais questões levantadas na pesquisa, está a constatação de que o perfil
demográfico do Reino Unido aponta para o envelhecimento da população e sugere que será
necessário a tomada de medidas especiais para manter um número suficiente de novos
profissionais para a indústria. Apontam como caminho a transferência de etapas construtivas
para fora do canteiro de obras. Os ingleses cunharam o termo “MMC” - Métodos Modernos de
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Construção - para uma variedade de métodos de construção que são geralmente novos, e
muitas vezes têm um grupo significativo de componentes produzidos fora do canteiro de obras
(componentes “off -site”).
Ganhos significativos de produtividade estão diretamente associados ao incremento das
etapas construtivas realizadas fora do canteiro de obras. Os conceitos de construção off-site,
modularização/panelização estão presentes em discussões que tratam das possibilidades reais
de incremento de produtividade e, por conseguinte, de ganhos de capital.
No Brasil poucos e inconsistentes estudos de viabilidade econômica induzem a exclusão de
possibilidades construtivas de alta performance logo na partida do empreendimento. Falsos
mitos, paradigmas, falta de informações, somados a cadeias produtivas incipientes
corroboram para as exclusões supracitadas. São poucos esforços desprendidos em tentativas
isoladas e que tratam a questão de forma, quase-sempre, fragmentada, por susbsitemas
construtivos, processos ou serviços.
Em se tratando do subsistema estrutural, no Brasil, aproximadamente 80% das estruturas de
edifícios de múltiplos pavimentos são em concreto armado, moldadas no canteiro de obras.
Mesmo em edifícios corporativos, prevalece o concreto armado moldado no local. Dentre as
razões e justificativas para o predominio de estruturas concebidas "on-site", entende-se que:
i) o processo de definição do sistema estrutural das edificações brasileiras é tecnicamente
deficiente e economicamente subestimado. Não são raros os casos recentes de edifícios
concebidos segundo um sistema e adaptados para outro em fases adiantadas do projeto,
corroborando a afirmação anterior;
ii) o embate técnico entre sistemas estruturais não é fomentado na academia. Há falta de
capacitação dos quadros técnicos das empresas em conduzir analises técnico-financeiras
apuradas. As estruturas das edificações acabam sendo consequência da proposta
arquitetônica aceita sem questionamentos, do comodismo técnico realizar o habitual, da
crença em paradigmas que se colocam como barreiras intransponíveis, da dificuldade em
conduzir análises econômicas estruturadas, entre outros;
iii) o encaixe financeiro da estrutura no empreendimento é tratado a partir de análises de
custos de produção. Deveria partir de análises que considerem, a priori, os ganhos de capital
possibilitados pela antecipação de recebíveis a partir da entrega do empreendimento em
menor tempo.
Justificativas do setor da construção civil brasileiro para incipiência da processos construtivos
off-site constumam evidenciar dois pontos prinicpais: i) elevada tributação sobre o produto
industrializado, reduzindo sua competitividade econômica; ii) baixa capacitação da mão de
obra para operar processos industrialziados.
Há ainda a pressão sindical e a posicionamento social do estado brasileiro quanto à questão
da mão de obra. Para estes dois agentes a industrialização da construção reduziria o número
de postos de trabalho.
A falta de capacitação da mão de obra, como costumeiramente é anunciada, passa a falsa
ideia de que é a falta de capacitação dos operários quem trava a produtividade. Há, no Brasil,
falhas na formação e capacitação em todos os níveis profissionais, sendo o impacto da
deficiência gerecencial o que mais onera a produtividade [5].
Fala-se muito em qualificação do trabalhador, mas muito pouco sobre qualificação do
trabalho. Um trabalhador qualificado operando um trabalho rudimentar majora o desperdício
de recurso ao invés de combatê-lo.
A qualificação do trabalho leva necessariamente à mecanização das operações, ao aumento
do percentual das operações em ambientes verdadeiramente fabris, a racionalização das
operações no campo - em que se destaquem operações de acoplamento e montagem de
componentes, peças e módulos, em detrimentos aos processos de "moldagem".
Romper com paradigmas, senso comuns e impressões equivocados sobre o impacto da
construção off-site na questão do trabalho e emprego requer investigações profundas.
A engenharia precisa se mostrar cada vez mais “tecnicamente assertiva” sendo medida mais
pela capacidade de seus projetos e processos conferirem ao empreendimento o melhor
retorno econômico, social e ambiental e menos por respostas simplistas, limitadas a processos
e serviços isolados.
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Objetivo e Metodologia
O processo de produção das Estruturas Metálicas e Mistas apresenta boas oportunidades em
direção à qualificação do trabalho, à ganhos de produtividade e redução de prazos de obras.
Dentre as justificativas, há a racionalização da produção permitida pelas operações off-site escala de produção, ambiente controlado, elevada mecanização, maior precisão e controle,
baixa rotatividade da mão de obra entre outros - bem operações on-site com forte conotação
na montagem de peças e componetes.
Entre os anos 2011 e 2016 alguns empreendimentos (edifícios comerciais de múltiplos
pavimentos) em construção em algumas capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte, principalmente) chamaram a atenção por apresentarem estruturas mistas em aço
e concreto armado. Trataram-se de casos isolados num universo ainda dominado pela
produção de estruturas em concreto armado moldadas no local.
Este artigo situa-se em um momento de relativa proeminência de estruturas metálicas no
Brasil e objetiva, através do acolhimento de informações de empreendimentos executados
analisar o impacto que algumas operações de construção off-site trouxeram à qualidade do
trabalho, à produtividade e a redução dos prazos em obras brasileiras.
A partir destas analises, "paradgmas nacionais" como a redução dos empregos a partir da
modernização da construção podem começar a serem tratados com um mínimo de
acuracidade.
Os dados que sustentam os indicadores relacionados às estruturas de concreto armado
apresentados neste artigo, estão lastreados em levantamento que contemplaram dezenas de
obras de edifícios de múltiplos pavimentos executados entre os anos de 2011 e 2013 na cidade
do Rio de Janeiro. Em se tratando das mistas, foram conduzidos levantamentos específicos
junto a uma das principais fábricas de perfis metálicos do Brasil (60 dias de coleta de dados
entre os meses de dezembro de 2016 e fevereiro de 2017), bem como um trabalho minucioso
de recuperação de dados junto às empresas responsáveis pela montagem das estruturas
metálicas em duas obras realizadas na cidade do Rio de Janeiro entre 2015 e 2016.
Dentre os aspectos metodológicos, destacam-se os estudos comparativos promovidos entre
dois processos construtivos com diferentes graus de participação de operações off-site, mas
que remetem a um mesmo produto, qual seja a estrutura da edificação.
Atenta-se que comparações signficativas são possíveis quando há padrão comum de
comparação, sustenstadas por padrões comuns de mensuração.
Neste contexto, padronizar o indicador de produtividade de maneira a permitir a comparação
entre diferentes tipologias estruturais – metálicas, mistas e em concreto armado entre outras
– torna-se imperativo. Sendo o indicador expresso pela relação entre entradas e saídas, ou
mais especificamente, pela quantidade de recursos por unidade produzidas, faz-se necessário
apresentar algumas considerações metodológicas que permitiram sustentar o padrão
comparativo.
Tradicionalmente o pradão de mensuração da produção de estruturas metálicas é a tonelada
de aço. Em se tratando das estruturas de concreto armado, o metro cúbico de concreto.
Nestes dois exemplos, a produção é mensurada a partir dos materiais característicos
empregados em cada processo. No entanto, ambos os processos entregam ao
empreendimento “área estruturada”, sendo este o produdo escolhido como o denominador do
indicador de produtividade considerado neste trabalho
Atenta-se que para conhecer e comparar o desempenho de processos distintos na entrega de
produtos semelhantes deve-se consider fatores não apenas finaceiros - como custos diretos mas também de ordem economica, social e ambiental, que impactam tanto o
empreendimento como à sociedade. Para alcançar este nivel de análise é necessário que as
comparações nãos sejam isoladas e entre processos, mas tratadas a partir do desempenho que
processo é capaz de oferecer para o sucesso do empreendimento.
Em se tratando dos recursos humanos destinados à produção das estruturas, há duas formas
de contabilidade: i) desprezar as especificidades da mão de obra, somando o produto do
números de trabalhadores dedicados pelas horas disponibilizadas ao trabalho; ii) considerar as
especificidades dos trabalhadores no que tange cargos, qualidade do trabalho empenhado,
motivação, salubridade, ergonomia, segurança, para citar apenas algumas distinções.
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A primeira possibilidade é a usual [6] e [7], dada a simplicidade e facilidade em realizar a
contabilidade dos recursos empenhados nos processos.
Já, considerar as especificidades da mão de obra na contabilidade implicaria em descartar a
aritmética simples.
A contabilidade “não convencional” dos “Hh”, que começa a ser proposta a partir deste
artigo tem objetivos específicos. Dentro os quais, o de chamar a atenção para a necessidade
de Academia e Setor Privado tratarem os indicadores de produtividade com acuracidade.
Atenta-se para a importância do indicador, que ao subsidiar comparações, sustentará escolhas
que serão determinantes ao sucesso do empreendimento.
Os “Hh” são assim convencionalmente representados no numerar do indicador de
produtividade quando produto da aritmética simples (somatório dos homens x hora).
Ao considerarem, em algum grau, especificidades, é necessário que haja uma distinção na
representação dos recursos que serão levados a compor o indicador.
Assim é que se propõe que seja representado por “HhS1” a contabilidade deste recurso.
Neste trabalho, a especificidades dos recursos serão tratadas apenas nos âmbitos dos cargos e
salários. Para ilustrar o impacto desta proposta nos indicadores de produtividade, são trazidas
e analisadas, a seguir, duas situações.

A. Equipe composta por dois trabalhadores (J e F), disponíveis ao trabalho durante 9
horas por dias. Ambos trabalharam por um dia e produziram 10 m2 de área
estruturada. O custo horário de J foi de $10,00 e o de F foi $ 12,00.
B. Equipe composta por dos trabalhadores (P e L), disponíveis ao trabalho durante 9
horas por dias. Ambos trabalharam por um dia e produziram 10 m2 de área
estruturada. O custo horário de P foi de $20,00 e o de L foi $ 25,00.
Ambos equipes tiveram a mesma produtividade, de 1,8 Hh/m2 de área estruturada,
determinadas a partir do indicador convencional de produtividade.
Porém, do ponto de vista financeiro, a produtividade foi distinta. Todos os quatro
colaboradores citados trabalharam por 9 horas, porém impactaram o resultado financeiro do
processo de produção de maneira distinta.
Se o trabalhador J fosse definido como "referência”, poder-se-ia assim dizer:






J trabalhou 9 horas.
F trabalhou 10,8 horas equivalentes às do J.
P trabalhou 18,0 horas equivalentes às do J.
L trabalhou 22,5 horas equivalentes às do J.

Ao se considerar as especificidades quanto ao impacto financeiro dos recursos empenhados,
permite-se uma nova interpretação da produtividade. Assim, a produtividade da equipe na
situação “A” passou a ser de 1,98 Hhs/m2 de área estruturada, melhor que a produtividade
observada na Situação B, que passou para 4,05 Hhs/m2 de área estruturada.
A ponderação das especificidades de cargos e salários no indicador de produtividade é passo
importante para torna-lo mais assertivo e justo – sustentável - quando usado em comparações
como as propostas neste artigo.
Enfatiza-se que tais comparações precisam considerar indicadores sustentáveis de
produtividade mas não devem se limitar a eles. A qualidade do trabalho desempenhado, a
otimização dos prazos das construções e a maior eficiência nos gastos sociais, são exemplos
de questões que interessam respectivamente à sociedade, ao setor privado e ao Estado e que
devem ser contemplados em análises comparativas entre sistemas construtivos distintos.

1

A letra “S” é abreviatura de sustentável, abrindo o conceito de “Indicadores Sustentáveis de
Produtividade” a ser tratado em artigos futuros.
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Resultados
Os resultados obtidos na investigação e apresentados a seguir contribuem para a apreciação
parcial de desempenho alcançado em processos de produção de áreas estruturadas de
edifícios multi-pavimentos realizados na cidade do Rio de Janeiro.
Foram consideradas duas tipologias estruturais na análises: i) estruturas em concreto armado
moldada no local – doravante denominadas estruturas “CA Pura”; ii) estruturas metálicas,
com a participação do concreto armado moldado no local nos núcleos rígidos e de concreto,
como complemento a estruturação dos pilares – denominadas estruturas “Mista”.
Os recursos considerados compreendem toda a mão de obra direta (de oficiais a ajudantes) e
indireta (encarregados, fiscais, mestres, apontadores, almoxarifes) envolvida nos processos
de produção das estruturas, sejam em ambientes off-site (fábrica) ou on-site (canteiro de
obras). A Tabela 1 traz um resumo dos Hh levantados junto às obras participantes da pesquisa
e que foram considerados nas análises. Neste mesma Tabela 1 estão listados todos os
processos – para estruturas CA Pura e Mistas, considerados no cômputo dos indicadores de
produtividade. Como pode ser observado, o tamanho da amostra, já desconsiderado o fato de
que os consumos de recursos são relativos a cada operação, é variável entre as etapas. Por
exemplo, para a etapa de montagem de formas, os levantamentos foram muito mais
substanciais, em razão da grande quantidade de dados disponíveis e acessados pela pesquisa.
Tabela 1 – Etapas dos processos de produção considerados
Processos e Etapas

Hh diretos e indiretos considerados nas análises
514.838

CA Pura

514.838

MOLDAGEM DA ESTRUTURA
Concretagem Lajes/Vigas

882

Concretagem Pilares

245

Fabricação Formas

282
6.350

Montagem Armaduras

504.385

Montagem/Desmontagem Formas

2.694

Preparação Armaduras

144.325

Mista

68.922

FABRICAÇÃO PEÇAS METÁLICAS

45.238

Fabricação
Pintura

6.518

Preparação

17.166

MOLDAGEM DA ESTRUTURA

8.957

Complementação Lajes

645

Complementação Pilares

139
8.173

Moldagem Núcleo Rígido

66.447

MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA

66.447

Montagem da Estrutura

O primeiro aspecto a se analisar é o grau de participação de operações off-site em ambos os
processos de produção.
A transferência das operações para fora do canteiro de obra é uma tendência mundial na
busca por melhorar a produtividade. O gráfico da Figura 1 revela que as estruturas mistas
transferiram 40% das suas operações (contabilidade determinada a partir da distribuição das
horas trabalhadas) para fábricas. Em se tratando das estruturas de concreto armado, a
participação das operações off-site são inferiores a 15%.
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Ambiente de Produção - On-site x Off-site
Hh/ m2 area estruturada

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

CA Pura

Mista

ON

6,60

4,32

OFF

1,10

2,65

Figura 1 – Participação das operações em ambientes off-site e on-site

A qualidade do trabalho não é apenas favorecida com a transferência parcial do trabalho para
o contexto fabril, cuja vantagens são conhecidas - destaque para redução da rotatividade da
mão de obra, melhores condições ambientais, consistência de planos de treinamento e
capacitação, redução de incertezas com futuro, redução da informalidade, entre outros. As
estruturas mistas, diante às operações de montagem, reduzem a necessidade de esforços
físicos, principalmente nas operações de transporte (no sistema convencional, o sistema de
fôrmas costuma ser transportado manualmente, andar a andar). Há uma redução drásticas das
operações sacrificantes e nenhum pouco ergonômicas, relacionadas à confecção e montagem
de armaduras para pilares, vigas e lajes. Os complementos dos pilares (montagens eventuais
de fôrmas e concretagens), quando acontecem se dão em ambiente protegido, com baixo
nível de exposição do trabalhador ao risco e fora das pressões impostas às atividades
presentes no caminho crítico da obra. O mesmo se pode comentar a respeito das operações
relativas à execução das lajes, conduzidas paralelamente à montagem dos perfis metálicos.
Em resumo, a construção assume forte conotação racional, favorecendo o trabalhador através
da qualidade do trabalho intrínseca a este modelo de produção.
Uma leitura da qualidade do ambiente de trabalho pode ser feita a partir do gráfico da Figura
2. Ao se analisar ambos os processos de produção, destaque para as estruturas mistas, que
provocadas pelas benesses da racionalização, tais como as supracitadas, oferecem ao
trabalhador um ambiente mais salubre e favorável ao desempenho das suas atividades.
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Hh/ m2 area estruturada

Condições de Trabalho
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

CA Pura

Mista

amb. favorável

1,37

6,05

amb. desfavorável

6,34

0,92

Figura 2 – Qualificação do ambiente de trabalho

O consumo de Homens-hora (Hh) por unidade de área estruturada é apresentado no gráfico da
Figura 3. Nota-se que os consumos são próximos nos dois processos de produção considerados.
Na produção de Estruturas Puras em Concreto Armado anotou-se um consumo de 7,7 Homenshora para cada metro quadrado de área estruturada. Para a produção das estruturas mistas o
consumo foi de 7,0 Homens-hora para a mesma unidade de produto conformado. Uma
redução aproximada de 10% em favor das estruturas mistas. Destaca-se duas particularidades
do índice de produtividade para as estruturas mistas: i) o índice considera o recurso
consumido nas operações off-site (fábrica); ii) por ser mista, a estrutura prescinde de
recursos em operações on-site relativas à moldagem do núcleo rígido e à concretagem
complementar dos pilares.
Uma diferença é notada quando se compara o processo de produção de estruturas de
concreto armado com apenas uma das etapas do processo de produção de estruturas
metálicas - etapa de montagem. Porém este tipo de comparação é falha, servindo apenas
para sustentar análises superficiais e, muitas vezes, equivocadas.

Figura 3 – Índices de Produtividade (Hh/m2) na Produção de Estruturas em Concreto Armado e Mista
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Em resumo, pelo exposto até aqui, há uma indicação de que seriam necessários 10% a mais de
recursos físicos (mão de obra) para produção de estruturas de concreto armado em relação
às estruturas mistas. Pode-se assim dizer que a produtividade da mão de obra no processo de
produção de estruturas mistas seria 10% melhor quando comparada à produção de estruturas
puras em concreto armado
No entanto, o indicador de produtividade considerado até aqui – e usualmente proposto em
trabalhos [8] e [9] sobre produtividade da mão de obra – somou "Homens", contabilizando este
recurso sem considerar as especificidades, tais como os cargos e salários.
Assim é, que para uma análise comparativa mais assertiva, propôs-se que a contabilidade dos
Homens seja ponderada a partir dos cargos, e por conseguinte dos custos. Para tanto: i)
determinou-se o custo horário de cada um dos cargos presentes em todas etapas do processo
de produção; ii) elegeu-se um dos cargos profissionais como referência (neste caso, o oficial
montador de estruturas metálicas); iii) os custos horários de todos os cargos foram
convertidos em custo de oficial montador equivalente; iv) utilizou-se a proporcionalidade
salarial entre os cargos para corrigir os valores dos Hh que entraram no cômputo dos índices
de produtividade determinados. Conferiu-se assim mais um importante padrão ao índice de
produtividade, essencial à promoção de comparações mais justas e verossímeis.
Os gráficos apresentados na Figura 4 revelam os novos índices de produtividade (Hh s/m2 de
área estruturada). A leitura dos dados indica que o processo com predomínio de operações
off-site consumiu maior quantidade de recursos financeiros por unidade de produção. Tal
constatação – custo maior com mão de obra – corrobora, parcialmente, o fato de os custos
diretos das estruturas metálicas serem costumeiramente apontados pelo mercado como
superiores aos de estruturas convencionais em concreto armado.

Figura 4 - Leitura através do no Indicador de Produtividade

Um mesmo processo pode não entregar a melhor produtividade mais ainda assim ser decisivo
para a produtividade do empreendimento. Ao permitir deslocar parte significativa das etapas
para ambientes off-site e antecipar operações de campo em decorrência de forte
racionalização construtiva, alguns processos de produção permitem reduções significativas do
prazo das obras.
E, em muitos cenários, o encurtamento do prazo final de obra se apresenta com a grande
força motriz a alavancar a produtividade do empreendimento, trazendo retornos ao dono da
obra e aos agentes construtores.
Os retorno financeiros proporcionados aos construtores serão oriundos: i) da antecipação da
desmobilização do canteiro de obras e, por conseguinte, redução dos custos com pessoal
administrativo e manutenção; ii) da redução do custos com o escritório central; iii) da
redução dos custos eventuais provocados por ações indenizatórias, autuações do ministério do
trabalho, embargos e paralisações por razões diversas; iv) da redução do custo financeiro do
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investimento; v) dos ganhos com aumento do faturamento a partir da antecipação de novos
negócios, entre outros.
Para o dono da obra, a redução no prazo da obra permite, em certos casos, ganhos
financeiros com a antecipação de receitas. Em alguns setores econômicos os ganhos
permitidos tornam imperativa a antecipação de cronograma.
Há inúmeros casos relatados pela comunidade técnica sugerindo que estruturas mistas e
metálicas, se fossem realizadas tradicionalmente em concreto armado, teriam prazos mais
dilatados. Em um destes trabalhos [10], ao comparar estruturas de concreto armado e
estruturas metálicas para uma edificação de 25 pavimentos, evidencia a redução em 75 dias
no prazo da obra a partir da utilização de estruturas metálicas.
A redução dos prazos deve-se, principalmente, à transferência de operações para a fábrica
permitindo que haja uma antecipação significativa de etapas do processo construtivo.
As demais etapas do processo de produção de estruturas mistas, reservado ao campo, primam
por operações com maior grau de mecanização e mudança radical do ato construtivo, com
destaque para a presença marcante da montagem em detrimento aos processos convencionais
de "moldagem". As operações referentes a estruturação do núcleo rígido, ao precisarem abrir
frente e acompanhar o dinamismo da montagem da estrutura metálica, contemplam
necessariamente métodos construtivos (principalmente no que se refere a montagem e
desmontagem de sistemas de fôrmas) com produtividades potenciais superiores – uso
frequente de Sistemas de Fôrmas Trepantes ou Deslizantes.
Uma simulação das antecipações de prazo foi conduzida com base em índices de
produtividade compilados dos trabalhos de [10] e [11] e de levantamentos de dados e
informações colhidas especialmente na realização desse trabalho. Na Figura 5, considerandose um Edifício hipotético de 20 pavimentos tipo, com área estruturada (tipos) de 20.000m2,
apresenta-se uma distribuição temporal (em meses) dos Hh consumidos na realização das
principais etapas de ambos sistemas estruturais.
Na estrutura em concreto armado, não há operações significativas que se dão antes do início
da sua execução. Assim, os ciclos de execução da estrutura dos pavimentos se dão em série.
Algumas antecipações de operações durante a execução – como a pré-montagem de
armaduras de alguns pilares e vigas – são possíveis, mas não trazem reduções significativas na
duração dos ciclos.
Em se tratando da estrutura mista, a produção de perfis metálicos é antecipada ao inicio
programado da execução da estrutura. Não há a necessidade de se ter todas peças fabricadas
no início; apenas em volume e planejamento adequados para que a montagem em campo não
seja interrompida. A execução é iniciada pelo núcleo de estruturação, que em poucos dias
abre frente para a montagem da estrutura metálica, seguindo paralelamente à montagem até
o final. A execução das lajes, aberta a frente pela estrutura metálica, também seguirá em
paralelo com as duas grandes operações citadas anteriormente. Soma-se ainda o fato de os
pavimentos com as lajes recém concretadas não prescindirem de sistemas de escoramento
(em decorrência do uso de "steel-deck"), abrindo frentes para que outros serviços sejam
iniciados imediatamente.
Em resumo e ratificando o que fora dito anteriormente, a redução no prazo das estruturas
mistas, quando comparadas às estruturas de concreto armado, sustenta-se: i) pela
antecipação de um conjunto expressivo de operações, realizadas em ambientes off-site; ii)
pela racionalidade das operações complementares à produção das estruturas realizadas no
canteiros de obras; iii) pelo adiantamento de frentes de serviços subsequentes à estrutura,
muitas executadas simultaneamente e com elevado grau de racionalização construtiva
(principalmente sistemas prediais, vedações internas e externas e instalação de elevadores).
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Figura 5- Análise na Distribuição de Recursos (Hh)

Considerações Finais
Destaca-se o fato de a produtividade, independente da maneira como se computaram os
recursos (Hh ou Hhs), não ter se apresentado, nesta pesquisa, como um argumento
substantivo em defesa de processos como maior presença de operações off-site. No âmbito do
processo específico que serviu a esta pesquisa – produção de estruturas mistas, há elementos
importantes que relativizam a interpretação dos dados. Destaque para o índice de
produtividade relativo às etapas off-site – fabricação da estrutura metálica – ter sido
determinado a partir de levantamentos feitos em período de baixa demanda produtiva (a
capacidade instalada da fábrica foi, no período em que os dados foram levantados, superior à
produção mensal).
Apesar do grau de modernidade e automação das fábricas já instaladas no Brasil, será através
da aprendizagem permitida pelo aumento de demanda que a produtividade nos ambientes
off-site poderá ser alavancada. Os ganhos em escala estimularão o desenvolvimento de
projetos com ênfase na construtibilidade. Há, portanto, espaço para a melhoria da
produtividade da mão de obra em processos de produção de estruturas mistas no Brasil.
No processo de produção das estruturas mistas, há o deslocamento de 40% das etapas do
processo produtivo para a fábrica. Este deslocamento permite uma antecipação de etapas
importantes no processo de produção, reduzindo parcela significativa de operações
pertencentes ao caminho crítico da obra. Tem-se ainda que parcelas significativas do
processo de produção, que acontecem dentro da obra, ganham com a racionalização
construtiva inerente à realização das operações de "montagem" de peças. Estas mudanças
permitem ganhos significativos na qualidade do trabalho, bem como a redução dos ciclos de
execução e prazos finais do empreendimento. Ambos somam significativos ganhos de
produtividade ao empreendimento.
As limitações da amostragem de dados impõem cautela na leitura, interpretação e
desdobramentos dos resultados apresentados a partir dos índices de produtividade da mão de
obra determinados.
Dentre as contribuições deste artigo, vale ressaltar a importância de se elevar a maturidade
no tratamento da produtividade no setor de construção civil, a começar pela compreensão de
que a produtividade da mão de obra, relativa à processos de produção e a produtividade do
empreendimento requerem entendimentos e tratamentos específicos. Usar apenas a
produtividade dos processos para subsidiar comparações entre sistemas e métodos
construtivos pode levar a interpretações equivocadas.
Os sistemas e métodos construtivos que elevem o grau de participação de operações off-site
devem ser balizadores da nova construção civil, onde a montagem de edifícios dará lugar a
10 ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University
of Beira Interior – Covilhã, Portugal

999

"moldagem" dos mesmos. Ao longo deste caminho, muitas barreiras deverão ser superadas. A
industrialização da construção requer cuidados. Os ganhos potenciais de produtividades estão
no “DNA” de processos industrializados, porém, sem efetiva gestão serão desperdiçados.
Por fim, a “preocupação” do Estado brasileiro, apontada no início deste artigo, de que a
industrialização da construção (através, neste caso, do incremento das operações off-site)
induziria a eliminação de postos de trabalho no setor merece, no mínimo, boas ressalvas.
Como observado, há, por hora, um deslocamento da força de trabalho para fábricas. Postos
de trabalhos, no caso brasileiro, não serão eliminados com a intensidade costumeiramente
divulgada/panfletada.
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Abstract
The proper use of basic tools BIM (Building Information Modelling) and the knowledge of its actual capabilities, contribute to
an adequate use of the methodology throughout the process of developing a project, including the trial of alternative
solutions. How to create, to adapt and to use a parametric object, the base-element of BIM, are fundamental requirements
when generation a BIM mode. The text describes some of the capabilities inherent to a BIM model formed with parametric
objects, namely: cases of inconsistency; alert query and adding information; study of alternative solutions and generation of
drawings and 3D views. In addition, some aspects related to the replacement and modiﬁcation of objects shows eventual
errors in correction in parametric object usage. The teaching methodology BIM is inevitably associated with the BIM tools
usage, and so this deserves attention in the curricular program oriented to the future engineers.
Resumo
O correcto uso de ferramentas de base BIM (Building Information Modelling) e o conhecimento das suas efectivas
capacidades, contribuem para uma adequada aplicação da metodologia ao longo do processo da concepção do projecto e do
seu desenvolvimento, incluindo o julgamento de soluções alternativas. Como criar, adequar e utilizar o objecto paramétrico,
o elemento-base da metodologia, são requisitos fundamentais no processo de geração do modelo BIM, potenciando a
correcta deﬁnição de soluções alternativas. São abordadas as capacidades inerentes a um modelo BIM constituído por
objectos paramétricos, em relação a alerta de inconsistência, a consulta e a adição de informação, a estudo de soluções
alternativas e à representação 2D e 3D. São abordados os aspectos relacionados com a substituição e alteração de objectos
evidenciando as eventuais advertências num incorrecto uso do objecto paramétrico. O ensino da metodologia BIM está
inevitavelmente associada ao uso ferramentas BIM, e esta componente curricular merece destaque na aprendizagem dos
futuros engenheiros.
Keywords
BIM methodology; parametric objects; 2D and 3D representation; alternatives projects
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Modelação BIM: conceito de objecto paramétrico
e sua utilização
Introdução
O recurso às capacidades inerentes à metodologia Building Information Modelling (BIM) tem
por objectivo melhorar os métodos de trabalho usados na empresa, tendo como base,
essencialmente, a integração de processos suportada por um modelo tridimensional (3D) rico
em dados, apoiando o acompanhamento de todo o ciclo-de-vida do edifício [1].
A tecnologia de base BIM apoia uma comunicação clara e precisa entre arquitectos,
engenheiros, construtores, gestores de instalações e proprietários, com as suas actividades
assentes no modelo centralizador de toda a informação, o modelo BIM, que vai sendo gerado
ao longo do desenvolvimento do projecto [2]. As actuais soluções de modelação BIM,
proporcionam a oportunidade de manter a informação gerada, permanentemente coordenada
e actualizada e o seu fácil acesso para a elaboração de tarefas subsequentes, seja de uma
forma integrada ou com base numa efectiva interoperabilidade, promovendo um adequado
suporte à tomada atempada e sustentada de decisões. A colaboração na elaboração do
projecto é requerida ao nível da empresa e em relação a colaboradores exteriores, e neste
contexto o modelo BIM constitui, capazmente, o modo mais completo, fiável e ágil de
transferência de informação e de documentação entre parceiros [3].
O objecto paramétrico é a base da modelação 3D/BIM. Na concepção do projecto são
inicialmente definidos os objectos paramétricos que se pretendem utilizar na geração do
projecto BIM. Os objectos contêm grupos de informação inicial, nomeadamente, o tipo de
material e a atribuição de espessuras das camadas de um determinado objecto. No entanto, o
modelo BIM pode ser incrementado em informação, de acordo com a utilização pretendida na
actividade desenvolvida sobre o projecto. O texto caracteriza o objecto paramétrico no seu
amplo conceito da geometria da secção transversal, na definição de restrições em relação a
elementos adjacentes e na sua composição (materiais e propriedades física). Posteriormente,
é descrita a sua utilização no processo de modelação evidenciando as eventuais advertências
num incorrecto uso do objecto. São discutidas as possibilidades de resposta do modelo
paramétrico em relação a alertas de inconsistência, consulta e adição de informação, estudo
de soluções alternativas e representação 2D e 3D.

Modelo 3D/BIM
Como o modelo geométrico 3D/BIM é a componente visível da metodologia, numa primeira
abordagem, o BIM pode ser considerado como uma representação digital do edifício, na forma
dum modelo constituído por objectos paramétricos tridimensionais, mas é também um
repositório de informação sobre o projecto, de fácil e directo acesso. Naturalmente que o
nível de implementação, aceitação e divulgação do BIM no sector, assenta fortemente nos
progressos tecnológicos alcançados:
•

•

As capacidades dos sistemas de modelação de base BIM disponíveis no mercado,
combinam o conceito paramétrico alargado (geometria, propriedades físicas,
identidade e regras de relacionamento) e o aspecto de capacidades avançadas de
interacção e de visualização, apoiando a elaboração de um projecto colaborativo
multidisciplinar [4];
O elevado grau de integração, já facultado por algumas plataformas BIM, proporciona
um trabalho mais integrado, contribuindo para a eliminação de incorrecções e de
repetições no processo de transferência de informação entre etapas, agilizando a
execução de tarefas sequenciais requeridas no projecto;
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•

•

A contínua investigação, estudo e desenvolvimento de padrões organizacionais da
informação [5], base da estrutura interna de dados no modelo, permite atingir um
elevado nível de uniformidade, detalhe e classificação dos objectos paramétricos,
suportando uma crescente eficiência na interoperabilidade permitida entre sistemas,
aspecto fundamental numa perspectiva de multi-desempenho do BIM;
A necessidade de estabelecer guias de orientação processuais baseadas numa
abordagem normativa [6], contribui para uma uniformidade do processo de
modelação, garantindo a geração de modelos consistentes e correctos e assegurando
a posterior obtenção de resultados fiáveis em acções apoiadas no modelo.

É requerido, naturalmente, que as ferramentas BIM suportem o processo de modelação
geométrica assente em objectos paramétricos e que apresentem avançados níveis de
visualização espacial (perspectivas realistas) e de obtenção automática da documentação
gráfica (2D) do projecto, mas devem adicionalmente incorporar outras capacidades:
•
•
•
•
•

Análise da detecção de conflitos relativos à sobreposição e à proximidade de
elementos (inconsistência entre projectos de especialidade) [7];
Apoio à simulação do projecto de construção e de comportamento da gestão do
edifício (planeamento de construção, monitorização e manutenção) [8] [9];
Extracção automática de tabelas de quantidades de material com vista à preparação
da informação requerida na orçamentação do projecto [10];
Aptidão para a execução da análise e estudos de carácter ambiental (energético,
acústico e de sustentabilidade) [11];
Formatação de ficheiros de dados segundo padrões evoluídos de organização e de
classificação de objectos, admitindo um elevado nível de interoperabilidade com
distintas aplicações computacionais.

Objectos paramétricos
A elaboração de actividades sobre o projecto é sustentada na informação contida no modelo
inicial 3D/BIM, formado por um conjunto de objectos paramétricos, com uma identidade
própria (especialidade e família), características geométricas estabelecidas em cada
concretização (forma e constituição) e associados a propriedades físicas dos materiais
constituintes (resistência ou capacidade de isolamento acústico ou térmico) [4]. Os objectos
modelados admitem uma classificação, um espaço 3D e uma inter-relação, aspectos que
proporcionam não só a verificação da sua consistência geométrica, mas também a sua
posterior utilização no suporte a distintas acções, nomeadamente:
•
•
•

O agrupamento de objectos correspondentes a uma tarefa de construção (4D/BIM);
A automatização de mapas de quantidades por tipo de elementos ou localização no
edifício (5D/BIM);
A consulta de propriedades de materiais apoiando a actividade de manutenção
(7D/BIM) [12].

A maioria das ferramentas de base BIM, de utilização mais frequente, apresenta avançadas
capacidades de modelação geométrica por objectos, e possibilitam a geração de modelos
relativos às três valências (Figura 1): arquitectura, estruturas e sistemas (redes de ar
condicionado, gás, águas e electricidade).

Figura 1 - Interfaces das disciplinas arquitectura, estruturas e redes, disponíveis no sistema Revit [13].
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Processo de modelação
A modelação BIM é baseada na selecção de tipos de elementos, organizados por famílias de
objectos, e no estabelecimento de relações entre elementos:
•
•
•
•

Definição automática de geometria confinada à restrição do espaço imposto
(limitação entre pisos ou elementos adjacentes);
Estabelecimento de relações de dependência quando são inseridos objectos noutros
elementos modelados (janelas e portas em paredes);
Verificação de inconsistência em situação de conflito por sobreposição (alerta de
indicação de espaço inadequado para a inserção de objecto);
O elevado nível de interacção, permitida pelos sistemas de base BIM, apoia a geração
dos modelos.

No processo de modelação, quando um novo objecto é gerado, é garantida a sua associação
em relação a identificadores estruturais de base ou a elementos adjacentes. Na criação do
modelo 3D/BIM são definidos, inicialmente, os níveis de piso (denominação e cota) e uma
grelha de eixos (designação e afastamento). A modelação paramétrica de elementos verticais
(paredes ou pilares) é limitada em altura pelos níveis identificados como pisos e em planta é
controlada em relação aos alinhamentos (Figura 2).

Figura 2 - Definição de pisos e traçado de grelha de eixos auxiliares de modelação [14].

Criação de objecto
Definidas as bases da modelação, é iniciada a criação do modelo BIM, através do menu
referente ao projecto pretendido (arquitectura [14], estruturas [15] ou sistemas [7]).
Seleccionado um objecto, pertencente à família requerida, procede-se à sua adaptação de
acordo com a tipologia concreta estabelecida no projecto. No caso do projecto de
arquitectura, a modelação é iniciada pela representação de paredes, seguindo-se a inserção,
sobre esses elementos, de janelas e portas. A modelação de paredes requer a criação de
objectos paramétricos correspondentes às distintas soluções construtivas aplicadas no
projecto. Por exemplo, uma parede dupla de alvenaria de 25cm de espessura é constituída
por: dois painéis de tijolo de 11cm (lado exterior) e de 7cm (lado interior); uma placa de
isolamento (2cm) e um espaço interior de ar (2cm), entre os painéis; duas camadas de reboco
exterior (2cm) e interior (1cm). Estas características são atribuídas a um novo tipo de parede
(Figura 3).
O sistema de modelação permite definir a composição das paredes por adição de camadas e a
atribuição da respectiva função no conjunto da parede, o tipo de material a aplicar e a
espessura a considerar. Posteriormente, pode ser atribuída ao objecto paramétrico a
informação adicional relativa à identificação comercial (fabricante, comentários, códigos de
montagem e custo). As propriedades físicas estão associadas ao material seleccionado e
servem de suporte a estudos energéticos e acústicos (coeficiente de transmissão térmica,
resistência térmica, massa térmica e rugosidade).
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Figura 3 - Caracterização de parede exterior de duplo painel.

Utilização de objecto
O objecto paramétrico criado é usado na modelação de elementos, apoiado (Figura 4):
•
•
•

Na visualização do nível de implantação (piso 0) com a representação da grelha de
alinhamentos;
Na indicação das restrições da sua altura através da selecção do nível superior
(esteira);
Na selecção da linha de referência a considerar para a modelação das paredes em
relação aos alinhamentos traçados.

Figura 4 - Modelação de paredes exteriores (representação em planta e em perspectiva).

Embora o trabalho de modelação de paredes seja mais facilmente executado sobre a vista em
planta, o processo corresponde à criação de um modelo 3D. Distintas texturas e coloração
podem ser aplicadas sobre o modelo quando observado segundo uma projecção axonométrica
ou em perspectiva (Figura 4).

Alerta de inconsistência
A modelação de portas e janelas é definida através da inserção de objectos paramétricos
adaptados com base em elementos existentes na biblioteca da ferramenta BIM em uso. O
posicionamento dos elementos de vão é controlado numa vista em planta, por selecção da
parede onde o novo objecto vai ser introduzido e pelo valor do afastamento em relação a
outros elementos (Figura 5). É, ainda, indicado o sentido de abertura da janela ou porta. A
introdução de elementos dependentes de outros impõe um ajuste da geometria dos
elementos de suporte de forma a receber os elementos de vão. Alterando a posição do
elemento de suporte, os objectos agregados acompanham essa mudança, mantendo um
modelo consistente.
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Figura 5 - Modelação de portas.

A Figura 6 ilustra uma situação de conflito no processo de inserção de uma porta. Alertado
para o problema, o modelador deverá analisar a situação e proceder à execução adequada de
alterações. Neste caso, o afastamento entre paredes interiores deverá ser corrigido (por
translação) de forma a poder acomodar a porta seleccionada (Figura 6). Facilmente é imposto
um alinhamento correcto à localização da parede interior, e a porta é colocada
correctamente no modelo. Os objectos (2 portas) já inseridos na parede acompanham a
deslocação do elemento de suporte.

Figura 6 - Detecção de situação de conflito.

Consulta e adição de informação
Cada elemento modelado, ao ser seleccionado, é identificado pela família de elementos a
que pertence, apoiando a própria modelação e a comunicação com parceiros. Seleccionado o
elemento, as características do correspondente objecto paramétrico são visualizadas
(Figura 7). É possível acrescentar, em qualquer fase da modelação, através da interface
associada às características do objecto, a informação adicional que seja necessária
acrescentar numa identificação do objecto mais completa, não impondo contudo qualquer
alteração às características geométricas. As propriedades físicas já atribuídas aos materiais
constituintes podem ser mantidas ou actualizadas quando necessário. A adição de informação
é efectuada sobre o objecto paramétrico e, portanto, os dados ficam associados a qualquer
elemento do modelo, criado com base nesse objecto paramétrico:
•

Este aspecto é relevante no processo de monitorização do edifício (gestão e
manutenção), pois a informação adicional requerida na fase de ocupação pode ser
facilmente introduzida (marca comercial, fabricante ou garantia);
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•

•

O custo por unidade linear ou volumétrica do elemento pode igualmente ser
inserido, em diferentes fases de desenvolvimento do projecto, apoiando a estimativa
de custos do material aplicado [10];
Os valores de custos unitários de trabalhos de demolição, de construção e de
manutenção, ou, ainda, períodos de manutenção preventiva ou a sua classificação de
reacção ao fogo, são atributos que podem ser adicionados quando requeridos [12].

Figura 7 - Consulta e adição de informação [11] [14].

O modelo 3D/BIM poder ser permanentemente actualizado, com informação posteriormente
adicionada à modelação inicial, pelos colaboradores envolvidos no desenvolvimento do
projecto e na sua utilização em tarefas dependentes, suportando a elaboração de aplicações
nD/BIM.

Estudo de soluções alternativas
O modelo 3D/BIM criado com um tipo de objecto paramétrico pode ser facilmente
modificado:
•
•

Por alteração das características do objecto utilizado (mantendo a designação);
Por substituição do tipo de objecto paramétrico aplicado por um outro objecto
representativo de uma solução construtiva alternativa.

No exemplo da Figura 8, foi seleccionado um elemento correspondente a uma parede dupla
de 11cm+7cm, e procedeu-se à substituição do objecto paramétrico inicial pelo objecto
correspondente a uma parede simples de tijolo de 11cm.
Após a permuta de objectos paramétricos foi verificada a implicação da alteração geométrica
em relação a elementos adjacentes. Neste caso, como a espessura das paredes é distinta, o
posicionamento relativo da parede e do lintel de fundação, deixa de estar alinhado pela
superfície exterior. Como o processo de modelação de paredes foi realizado em relação ao
seu eixo e sendo mantida essa opção, no processo de substituição, as superfícies exteriores,
da parede e do lintel, não são mantidas alinhadas. Se a modelação de paredes não tivesse
sido inicialmente controlada em relação ao eixo da parede, mas em relação à sua superfície
exterior, este problema não era causado, mas originaria naturalmente outras implicações,
como a área interna da divisão que seria afectada.
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Figura 8 - Criação de soluções alternativas [11].

O processo de modelação aplicado deve, assim, ser cuidado e conhecido pelo utilizador do
modelo, pois quando são impostas alterações em estudos de soluções alternativas, e há lugar
à modificação de objectos paramétricos com geometria global distinta, deve ser verificada a
sua concordância com os outros elementos adjacentes, e proceder em conformidade de forma
a admitir um modelo correcto.

Representação 2D e 3D
A documentação gráfica associada ao projecto é constituída por plantas, cortes, alçados e
pormenores construtivos. O modelo digital 3D/BIM sendo paramétrico, contém toda a
informação associada à composição de cada componente construtiva, e as ferramentas BIM de
uso corrente, admitem a capacidade de manipular essa informação de forma a obter
diferente tipo de projecção do modelo.
Sobre o modelo 3D criado pode ser aplicada a técnica de representação por corte e obter
automaticamente os correspondentes desenhos e perspectivas. Por exemplo, uma planta é
obtida automaticamente pela aplicação de um corte horizontal efectuado por um plano
secante localizado a uma cota superior ao nível do parapeito das janelas do piso (Figura 9).

Figura 9 - Representação de planta e corte vertical [14].

O desenho em planta, obtido automaticamente, contém uma quantidade de informação
reduzida, devendo ser complementada de forma a constituir um documento gráfico a associar
ao projecto. A ferramenta BIM permite adicionar o conjunto de informação em falta,
nomeadamente as cotas e a designação de cada divisão, área e classificação do espaço. A
cotagem do desenho é semelhante ao aplicado por um traçador computacional 2D. Contudo, o
recurso a uma ferramenta BIM apresenta a vantagem de cada desenho, complementado com a
informação normalmente requerida, poder ser automaticamente actualizado quando são
impostas alterações ao modelo BIM (Figura 10). Sobre o modelo representado segundo uma
projecção perspectiva, é possível aplicar cortes, permitindo a observação do interior do
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modelo e o grafismo associado aos materiais constituintes, numa representação de superfícies
seccionadas.

Figura 10 - Exemplo de representação completa de planta [11] perspectivas de cortes [14].

A obtenção de documentação gráfica do projecto é uma das vantagens do BIM, face ao
processo tradicional, destacando-se a capacidade de automatização, de actualização, de
adição de detalhes, e ainda, de composição do desenho. Para tal, na organização de folhas do
desenho são seleccionados os desenhos, as tabelas, os esquemas complementares de
pormenores e de outro tipo de informação. No entanto, quando se realiza a análise de
soluções alternativas do mesmo caso, têm de ser verificadas, de uma forma cuidada, as
alterações ao nível dos próprios desenhos e sua organização, do relacionamento entre
elementos e dos comentários adicionais. Contudo, o grande volume de desenho é obtido
automaticamente, necessitando apenas de algum ajuste manual, o que se traduz num
benefício BIM em relação ao uso de sistemas CAD.

Conclusão
O conceito BIM tem como base o modelo paramétrico 3D/BIM, composto por elementos
definidos a partir de objectos paramétricos representativos das soluções arquitectónicas,
estruturais ou de serviços, estabelecidos no projecto. Os objectos paramétricos são os
elementos de base, e são susceptíveis de alteração, modificação, eliminação ou substituição
ao longo do desenvolvimento do projecto. A imposição destas mudanças revela-se
significativa na correcção e consistência do modelo BIM e portanto do projecto.
O texto aborda a criação de objectos e a sua utilização. São discutidas as possibilidades de
resposta do modelo paramétrico em relação a alerta de inconsistência, consulta e adição de
informação, estudo de soluções alternativas e representação 2D e 3D. São executadas
diferentes aplicações sobre o modelo paramétrico de forma a ilustrar as capacidades do
modelo 3D quando assente em objectos paramétricos. São evidenciadas algumas cautelas a
considerar no processo de modelação com vista à utilização do modelo. O trabalho contribuiu
positivamente para esclarecer quanto ao uso adequado das ferramentas de modelação BIM.
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Abstract
Currently in spite of health and safety concerns in the construction sector, BIM-based tools do not integrate the occupational
risk prevention measures. In the scope of construction management, it was developed an integrated framework aiming an
overall construction project, including in the 3D model and in the construction planning the occupational risk prevention.
This work presents a BIM-based integrated framework that includes in the BIM model relevant information for risk
prevention, against falls from height. All this information is used during the construction planning simulation, to optimize
production and safety scheduling. It contributes to a design and construction phase with higher safety level, using the
potentialities of a BIM model to obtain optimized results integrating in the design elements constructability and safety
requirements. A building model was developed in detail in the Revit-Autodesk software, in which structural elements as well
safety collective equipment was modelled as all the constructive details. The construction planning and the construction
simulation were done with speciﬁc software that permit to identify hazards and risks caused by site constraints, construction
sequences, and temporary structures, co-existence of diﬀerent activities, manpower and machinery. In summary, with this
integrated BIM-based framework it is possible to incorporate safety since the early stage of construction design and attribute
to each detail the safety features and requirements, relating with construction planning. It is also important to remark the
possibility of templates deﬁnition that permit the automatic extraction of safety procedures, which can be integrated in the
building safety plan and safety ﬁle.
Keywords
Falls; Construction; Design; Planning ; Planning
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Risk prevention by BIM
Introduction

Occupational health and safety at construction sites arisen with construction activities and is
strongly related with the specific activities of this sector involving work at dangerous conditions (at
height, in deep levels, in the vicinity, under or over places that include high hazard conditions,
work with dangerous equipment, materials and substances, etc.). These different and high
dangerous conditions at work lead to label construction as high occupational risk sector as explicit
in the Temporary or Mobile Sites Directive (Directive 92/57/EEC). In spite of the requirements of
this Directive, planning for safety is still paper based consisting on the identification of potential
hazards and of safety measures being generally done separately between design and execution
phase and involving different players. The lack of communication and integration between designers
and safety coordinators/engineers lead to difficulties to analyse the type, the moment, the location
and the reason to implement efficient safety measures [1]. The deficiency of correspondence
between the design and the execution phase, and the lack of specificity, synergy and effectiveness
between safety planning and the design and construction process are main problems, usually
considered separated, that effectively contribute to different levels of construction management
failures along with all the construction life cycle. So, design was identified by Directive 92/57/EEC
as the key role of optimising safety, which is strictly and continuously linked with constructability
since the earlier design phase, and is recognised the crucial importance of the simulation of these
aspects during design to avoid failures during the construction and use phase, being Building
Information Modeling (BIM) methodology pointed out as a reliable process to achieve that goals [2].
The increasing of Construction design complexity lead to new design and construction methods
development, being BIM one of those methodologies. BIM is a process of generation and
management of all the information corresponding to the building in the design and execution phase
and during all its life cycle. This methodology uses 3D models that contain all the information about
geometry, spatial relations, constructive processes, quantities and materials properties [3].The
growing application of BIM in the Architecture, Engineering, Construction and Owners (AECO)
sector, as a modeling technology and associated set of processes to produce, communicate, and
analyse building models, enables a building to be represented by intelligent objects that carry
detailed information about them and also understand their relationship with other objects in the
building model. This methodology allows the creation of digital 3D models of buildings with
embedded information from design through construction and operation phase. Supported on
literature review this work pretends to remark the importance of the development of a BIM-based
integrated framework that includes in BIM models relevant information for occupational risk
prevention against falls from height during the construction phase. With this goal it was identified a
rule-checker BIM-based framework that enable to check the legal and technical requirements
contributing to a design and construction phase, with higher safety level. So, it is intended to show
the potentialities of BIM when used to obtain optimized results integrated in all the design elements
considering constructability and safety requirements.
How BIM 3D models enable the integration of health and safety (H&S) practices through a process of
detection and elimination of hazards and risks against fall from height, and how the scheduling
based on BIM 4D dimension allows to integrate safety and constructability since a building design
phase, are the main specific research questions of this work. The scope of this paper is to present
the framework of a BIM based “Rule-checking” method for the design phase supported on the safety
measures established on the legal safety requirements. The “Rule-checking” allows to verify if the
established rules in the safety requirements are interpreted and used as a verification of the
building model, since the early design phase. Its goal is to be a support for designers, engineers and
H&S technicians during the design phase contributing for the reduction of errors and hazards caused
by constructive solutions.

Causality of occupational accidents

Heinrich [5] was identified as who firstly highlighted that the occurrence of industrial accidents is
not only a matter of luck but is caused by human unsafe behaviour and unsafe exposure, by
Rowlinson and Jia [4], indicating that adequate production management procedures and methods
could eliminate risks. This was after developed by Bird [6] in his domino theory. For construction
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industry, Lingard and Rowlinson [7] developed a behaviour based model, stressing the importance of
management infrastructure in influencing individual behaviours’. Reason [8, 9] developed the Swiss
Cheese model of accident causation based on an acceptance of the fallible nature of human beings
and a tolerance of individual behavioural errors. In this model safety is conceptualised as an
outcome of the complementary effect of multiple layers of systemic defences, aiming to eliminate
the trajectory of accident opportunity, in which deficiencies are expected in every layer. The
emergence of new perspectives responding to the organisations’ needs, led to more recent theories
as the multiple causation models, systems theories and socio-technical approaches [10]. To answer
the specificity of the construction, sector some accidents causality models were developed [11, 12,
13, 14, 15, 16, 17], being some summarised in Table 1 [11].
Table 1. Occupational accident models of the construction industry: overview [11],[12].
Model

Authors

Alternative model of
the accident causes

[13]

Research model
of root causes of
construction
accidents

[14]

Characteristics

Systematic analysis of accidents identifying a simplified sequence of
organizational and management factors that contribute to the origin of
accidents at work. These factors are associated with:
- Failures in the safety policy;
- Failures in the planning of work;
- Failures in construction management;
- Human error.
Approach centred on the worker's behaviour. This model presents three
root causes of the accident origin:
- Failure to identify hazard conditions;
- Decision to act deliberately after identify the hazard condition;
- Deliberated unsafely decision without considering the workplace
environmental conditions.
Assumes that the participant’s inappropriate reaction, against possible
constraints that may arise during the design and the execution phase,
contributes to the occurrence of occupational accidents.

Constraint model
of
construction
accidents
causation

The facts contributing to the rise of accidents:
[15]

- Construction work inadequate planning;

- Construction work inadequate supervision;
- Workplace disorder;

- Inappropriate construction procedure;

- Inappropriate behaviour resulting from the realization of unsafe acts
committed by the worker.

Hierarchical
model
of
the
construction
accidents causes

Systemic model of
accidents causes

Loughborough
University (2003) in
[16]

Accidents multiple causes approach. The causes responsible for the
occurrence of accidents can occur from design to the execution phase.
This model considers that the origin of the accident is caused by
immediate failures, including failures arising from the interaction
between workers, workplace, equipment and materials, which are in
turn influenced by structural factors inherent to the worker, the
workplace, equipment and materials. Also the failures occurred during
the design phase associated with the financial conditions, the client
requirements, the competence of the design team, the work planning,
the Project and the risk management, subsequently influence the health
and safety during the execution phase, increasing the probability of
accident occurrence.

[17]

It primarily focuses on understanding the production system
characteristics impact in the genesis of hazardous conditions and in the
workers’ behaviour. This model considers that the tasks unpredictability
is associated with the genesis of unexpected dangerous conditions at
work with great potential to cause accidents.

UMIST/

Two of these models were inspired in the Swiss Cheese model: the Loughborough Construction
Accident Causation (ConAC) model [18], developed from the study of non-fatal incidents, setting
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construction accident causation into three levels (immediate causes, determining factors and
originating influences [19, 20]; and the systemic model, developed by Hale et al. [21] from the
study of fatal construction accidents, that indicate accident causal factors into four levels: the
environment, corporate systems, delivery systems, and output from delivery systems. Its application
[22, 23, 24] proved the importance of looking beyond the immediate/primary circumstances of an
accident to identify the failures at the upstream of construction projects such as the design, client
actions, education and economic environment in accident investigations [11, 25]. Also Frijters and
Swuste [26] recognize the influence that designers, architects and structural engineers have on
health and safety of the construction sites considering the design choices the determining factors to
achieve safe construction practices and the need to integrate safety in the design objectives.

Construction Safety Management

In the construction sector the main difficulties to implement safety are due to his several specific
characteristics such as great capital involved, intensive dynamic of work, labour intensity,
immobility and long life cycle of the final product; and the singularity of objects that are developed
in a specific institutional, economic and social context. This sector also has great fragmentation,
great variety of enterprises with different dimension and specialization and lots of casual work [27,
28]. This sector`s specificities contribute to increase the difficulty of preventive measures
implementation and consequently to the increase of occupational injuries [28]. According to the
Portuguese Authority for the Working Conditions, almost 31% of the fatal occupational accidents in
Portugal occur in the construction industry and 14.8% are caused by falls and slips [29]. Construction
management deals with different problems like the feasibility and interoperability of all detailed
design drawings/documents and specific construction methods/specifications, detailed cost
estimating based on an accurate quantity takeoff, constructability and detailed constructed
schedule, health and safety risks management, among others. Usually it is faced the lack of
specificity of all design pieces, and the inexistence of effectiveness and compatibility between
construction schedule, safety planning and the construction process. All the construction
management process should begin in the early stage of design phase with an integrated vision,
because design influences costs, scheduling, safety, durability, constructability, facility
management, and any decision made at the initial stage of a project life cycle has greater influence
than those made in later stages or during construction phase. According to [30] the design phase,
from its first moment, is the ideal moment to influence construction results. Similarly, according to
Furst and Mroszczyk cited by Kamardeen [31] the ideal opportunity to influence construction safety
is during the inception, concept design and detailed design phases during which designers can
influence safety through their design options. So, the ability to influence safety in construction
decreases as the project progresses, for that reason it is necessary to address safety in early stages,
implementing Prevention Through Design (PTD) that means “Addressing occupational safety and
health needs in the design and redesign processes to prevent or minimize the work-related hazards
and risks associated with the construction, manufacture, use, maintenance, and disposal of
facilities, materials and equipment” [32]. Directive 92/57/CEE and the Portuguese Law [33] that
transposed this Directive establish that risk prevention must be integrated during the early design
phase. This integration if reliably done will influence the execution of the construction planning,
the quality of the work, and the construction, use, maintenance, repair, refurbishment and
demolition performance of the construction projects [34] and specifically the occupational risk
prevention as considered by different authors referred in [35]. With the increase of construction
design complexity, several specialised designers are needed. This diversification requires an
accurate communication, collaboration and coordination among them, especially because the
organization of the technical teams is separated in terms of information flows, decision-making and
involvement [36]. So, communication plays an important role in all project phases for the diffusion
and clear understanding of technical options and safety measures [37]. Communication currently
tends to be unidirectional, without discussion between the several project stakeholders, being
essential to change this procedure and use new technologies in the design phase for safety issues,
based on a common model, integrating all the information, permanently available: thus arises
Building Information Modelling (BIM).
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Safety Through BIM

BIM methodology application is growing in the AECO sector, as a modelling technology and
associated set of processes to produce, communicate, and analyse building models. According to
[38] BIM is a “Shared digital representation of physical and functional characteristics of any built
object (including buildings, bridges, roads, etc.), which forms a reliable basis for decisions”. It
enables a building to be represented by intelligent objects that carry detailed information about
them and also understand their relationship with other objects in the building model. This
methodology enables the creation of digital 3D models of buildings with embedded information
about a project from design through construction and operation phase. In spite of several BIM-based
tools applied for attain all BIM dimensions (3D, 4D, 5D, 6D, 7D) have been developed, in the scope
of construction management there are not a concern with the production of an integrated
framework aiming an overall construction project, including in the 3D model and in the construction
planning, the occupational risk prevention and the safety planning [31]. BIM simulation models can
support the analysis of the construction schedule, resources, and management costs. Furthermore,
within the model, the entire changing process of the structure and construction site can be
recorded and evaluated. This helps the deep analysis of the conflict of construction, and detection
of collisions. However, current models do not contain information of the building safety analysis
[39]. The main reasons to assist safety management with a BIM based rule-checking system are the
risk prevention and the elimination of potential hazards. Another major advantage of rule-checking
based on BIM 3D models is time-saving, because manual observation requires huge amounts of time
and effort, being therefore more expensive [40]. In general BIM based rule-checking offers detailed
and visual reports in a short period of time. As [41] refers “the progress computational tools are
much more efficient than humans in applying the rule based checker". Thereby a functional model
of analysis and management must contain a structural safety analysis, a schedule conflict
management, a resource and cost conflict management and a site conflict management [39]. So, a
building 3D and 4D model was developed and a framework of a rule checker according the
Portuguese safety rules against falls from height was designed. This aims to enable when a
constructive element is intended to be checked in the model to appears the safety rules that have
to be accomplished. This will be a support for designers in the scope of safety requirements
verification.

Methodology

In each country the building regulation features are frequently subjective and complex. So, a
model-checker has to be adapted to the regulation of each country. So, firstly has to be developed
a global basis and after it must apply the local building codes and regulations. This formalisation of
this knowledge (that consists on the interpretation of a set of regulations and of the translation of
them into rules that can be process by a computer code) provides significant and adequate data
necessary for the development of the Building Regulation-specific object modelling.
The formalisation of building regulations in this context, can be achieved by the following three
steps: take the necessary regulations for the study of the building; classify it into declarative (easily
read by code) and informative (not read by code) data; decompose the declarative and informative
data to extract the semantics. A filter system must be used to determine that the rules are easily
interpreted by a computer, e.g., when the rules are applied to an element the answer must be true
or false. The second filter extracts the informative clauses, the ones that have subjective
information that do not suggest a direct meaning, and contains partially adequate data for
computer interpretation rules. The creation of a rule-checking should have the following broad
stages: object identification, definition of attributes and enumeration; establishment of semantic
relationships and object transformation into classes [42]. The conceptual model of a rule-checking
system was developed aiming to manage Portuguese legal rules and technical practices against falls
from height, using a 3D BIM model and schedule to create an automatic safety checker system
during the design phase of a construction project. An algorithm for the automation of a BIM based
rule-checking was also developed that contain nine basic steps according to [1], including: Rule
mapping, Rule execution and Rule checking reporting. In the first step the algorithm identifies the
hazard and the surrounding environment, after that it applies the safety rules, and finally the
results are updated to the BIM model. Other categories can be implemented, such as human input
during the rule execution phase, and the quantities, budget and schedule of temporary structures
needed.
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The object of study considered is a radiotherapy building located in Funchal, Madeira Island,
Portugal. The building has a reinforced concrete structure, including foundations, columns, beams
and slabs. The underground level walls are also in reinforced concrete, and the first floor have
masonry walls and a flat roof.

Results

Considering the wide range of works that has to be deal with in the construction sector, according
to the type of works, final products and safety rules to be accomplished, this work focus on the
construction of the concrete structure of the radiotherapy building referred, and in the protection
against falls from height through the borders and holes of slabs. With the goal of developing a
framework in the BIM-based model, integrating elements to identify risks and consequently
implement control or prevention measures and make precise risk prevention during the design
phase, a formalisation has been made, identifying the Portuguese legal safety rules applied to
protection against falls from height that can be extracted and translated into computer code. Two
main legal regulations were analysed, the former Safety Regulation for Construction Work [43] and
the legal rules for working sites in construction [44]. From this one it was concluded that within the
92 rules of the legal document only 12 are applied to the goal of this work. From [43] within the 234
rules 97 are applied to protection against falls. After this each rule was classified into declarative
(easily read by code), informative (not read by code) data, and others (not adequate for automatic
check). A framework was developed with the primary steps to create a rule-checker system aiming
the automatic checks of technical and legal requirements contributing to a high safety level in the
design, construction and operation phase, as explained in the previous section.
The building (structure phase) under study was modelled with Autodesk Revit 2015 (Figure 1), in
which were inserted all the required collective protective equipment (temporary structures) to
achieve an acceptable level of safety, regarding the prevention against falls from height.

Figure 1 - Building 3D model with the safety protective equipment

The 3D safety objects and the safety project were developed. All this information was considered to
be used during the simulation of the construction planning through Autodesk Naviswork 2015 (to
obtain the 4D model), in order to optimize the construction and safety planning. It was possible to
create three-dimensional objects (guard rails, safety cables, horizontal openings (holes)
protection), a safety line with its vertical support and it was possible to verify in the 3D model the
exact placement of this temporary elements, its temporal sequence (the planning), extract the bill
of quantities and costs. Through Revit API’s (Application Programming Interface) it was possible to
develop third-party plugins that can analyse and interact with BIM models developed using the Revit
software. Creating such tool allows project managers to easily check the model with an interface
that lists the openings on the slabs and confirm the presence of the fall hazards, knowing the places
where the safety objects like the horizontal openings protections are needed in an automatic way,
consuming less time and reducing the probability of errors. Also, since BIM models are rich in data,
it was possible to retrieve more information about the selected openings, and export all the
information needed to improve the safety sheets. With the construction planning with Naviswork
software it was possible to simulate the construction and the sequence of the temporary safety
protective equipment installation.
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Conclusions

Construction industry still remains one of the most dangerous industries, where more fatal accidents
occur, being Prevention-through-Design one of the most effective procedure to combat the hazards
at the source. With the development of BIM methodology, it is possible to integrate and develop
automatic safety checks (rule-checking), developed through computational methodologies created
by an interpretation of the legal and technical regulations, fundamental for PTD. Formalisation of
legislation in effect is the first and main process for the creation of a BIM based rule-checking.
Although most of the regulations are not easily translated into computer language the majority can
be covered by an automated model checker. A BIM based model adds a necessary non-existent
bridge between the design phase and safety management reducing the time consuming and the
human error. With the formalization of regulation BIM based model does not eliminate the man, but
provides automatic and objective results, with less time consuming, which have to be supervised by
an H&S technician. In summary, from the research and work until now done it is considered that
with an integrated BIM-based framework it is possible to incorporate safety since the early stage of
design and attribute to each design detail (object) the safety features and requirements. All these
elements related with construction planning and with the activities that have to be performed
during the use phase of the building will effectively implement safety through all the building lifecycle. It is important to remark the possibility of templates definition that permit the automatic
extraction of safety technical procedures, which can be part of the safety plan and of the safety file
of the building. This work is in progress to develop the BIM based check-ruler framework based on a
3D and 4D BIM model complemented with a job hazard analyses that basically will consist on a
support for designers’ options. The software application to achieve this objective is under
development.
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Abstract
The potential of Building Information Modeling (BIM) to support a transformation of the processes of design and construction
has been evident in the construction industry. A current BIM topic that requires attention is the integration of BIM with
Virtual Reality (VR), where the user visualizes a virtual world through interactive devices or a total immersion. VR combines
several devices for interaction, creating virtual environment, and this must followed by studies concerning how to use
devices or how to establish links for the presentation of information contained in a BIM model. By adding VR, the BIM
solution can address retrieving and presenting information and increasing eﬃciency on communication and problem solving
in an interactive and collaborative project. The text presents a review of actual perspective of the use of VR applied in
4D/BIM models.
Resumo
A capaciadade de Building Information Modeling (BIM) no apoio à transformação dos processos de concepção e construção
tem sido evidente na indústria da construção. Um tópico BIM actual, a requerer atenção, é a integração do BIM com a
tecnologia de Realidade Virtual (RV), onde é permitido que o utilizador visualize um mundo virtual por recurso a dispositivos
interativos ou sob uma imersão total. RV combina vários dispositivos para a interação, criando o ambiente virtual, e isto
deve ser seguido por estudos sobre como usar dispositivos ou como estabelecer ligações para a apresentação das
informações contidas num modelo BIM. Adicionando a tecnologia RV ao BIM, pode ser obtida e manpuldada a informação
contido no modelo de forma a aumentar a eﬁciência na comunicação e na resolução de problemas, num projeto colaborativo
e interativo. O texto apresenta uma revisão das perspectivas reais do uso de VR aplicado em modelos 4D/BIM relcaionados
com a construção.
Keywords
Building Information Modelling (BIM); Virtual Reality (VR); Construction; Manangement; Manangement
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Construction management supported in 4D/BIM
and 4D/VR models
Introduction
Building Information Modelling (BIM) is defined as the process of generating, storing,
managing, exchanging, and sharing building information in an interoperable and reusable way
[1]. BIM represents the process of development and use of a computer generated model to
simulate the planning, design, construction and operation of a facility [2]. The resulting
product, a Building Information Model, is a data-rich, intelligent and parametric digital
representation of the building project. So, BIM can be considered as a digital representation
of a building, an object-oriented three-dimensional (3D) model, and a repository of project
information to facilitate interoperability and exchange of information with related software
applications. Therefore, BIM data-rich model allows views and data, appropriate to various
users’ needs, can be extracted and analyzed to generate information that can be used to
make decisions and to improve the process of delivering the facility.
BIM can generate and maintain information produced during the whole life cycle of a building
project—from design to maintenance—and can be applied to various fields. Due to the
consistency of design data with quality data and construction process with quality control
process, the potential of BIM implementation in quality management lies in its ability to
present multi-dimensional data including design data and time sequence. BIM and its
applications in project management are considered nD/BIM models, namely [1]: 3D/BIM
model refers to all 3D building components (architectural, structural, mechanical, electrical)
and it incorporates all the building aspects, including geometry, spatial relationships,
properties and quantities [2]; 4D/BIM model concerns the construction process that can be
visualized by building the 3D product model through time according to the critical path
network (the model supports dynamic construction site safety management, preparation of
schedules and estimates, tracking and managing changes, and managing site logistics) [3];
5D/BIM model is related with costs (take-off material quantities, cost planning and
estimating, safety checking integration for dynamic safety analysis); 6D/BIM model is created
to support management facilities and maintenance along the post occupation lifecycle of the
building [4]. The nD directions of BIM use must be based in an adequate relationship between
the team members improving a better collaborative project, supported in an efficient
interoperability of specific software.
A current BIM topic that require state of the art technology, is the integration of BIM with
Augmented Reality (AR), combining the real world with virtual objects (partial immersion),
and with Virtual Reality (VR), where the user visualize a virtual world that is not real (total
immersion), through special glasses. This field is interrelated with other fields that can make
use of the visualization allowed by the BIM model, such as facilities management related with
the visualization of data included in a BIM model, in real time following the interaction made
possible by VR technology. BIM provides an opportunity to analyze a model namely for:
constructability conflicts; ways to reduce energy usage; validating energy reducing design
ideas; or improving life safety. As such, it is expected to be further explored in the near
future. The objective of this paper is to report the improvement of BIM uses with the addition
of interactive capacities allowed by VR technology. A bibliographic and software research was
made to support the study.

4D/VR model and 4D/BIM model
4D CAD models, that integrate physical 3D elements with time, have been used to visualize
construction processes in several projects worldwide. 4D models have been used during the
construction phase and have been shown to have benefits over processes that span the entire
lifecycle of a project such as collaboration with stakeholders, making design decisions,
assessing project constructability, identifying spatial conflicts in construction [5]. Concerning
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the creation of 4D applications, as a support to follow construction planning, several studies
can be found, linking VR technology to 3D geometric models and reports related with the
generation of 4D/BIM models without the addition of VR (Figure 1):

Figure 1 - Screen shots of 4D/VR simulation processes [6] [7] and of 4D/BIM application [8].

•

•

•

Dawood et al. [6] report the development of an integrated database to act as an
information resource base for 4D/VR construction process simulation. A
comprehensive core database of building components was designed, using a standard
classification method (Uniclass), and integrated interfaces between MS access
database, AutoCAD drawings and MS project schedules were developed and
implemented. The research team was focused on the development of 4D/VR
prototype simulator using VBA modeling supported on the database of AutoCAD 3D
models;
Sampaio et al. [7] implemented a prototype based on VR technology applied on
construction planning. The geometrical AutoCAD 3D model of distinct steps of the
construction activity is linked to the construction planning schedule, defining a 4D
model. VR technology allows the visualization of different stages of the construction,
and the interaction with the construction activity, resulting in a valuable asset in
monitoring the development of the construction activity. The prototype makes use of
MS Project, AutoCAD and EON Studio software. The 4D/VR application clearly shows
the constructive process, avoiding inaccuracies and building errors, and so improving
the communication between partners in the construction process;
Sampaio and Mota [8] created a 4D/BIM model using Autodesk software (Revit and
Navisworks) and MS Project. The 4D model allows the addition of time associations to
the 3D elements, grouped in sets related with each task, allowing the visualizations
and analysis of the activity sequence for the construction. The Navisworks software
allows the interconnection amongst the 3D models created with the MS Project
schedule. The ability to navigate through the model allows analyzing each corner and
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each location of the model. Navisworks also has the potential to provide support in
the analysis and detection of conflicts amongst disciplines projects.

4D/VR/BIM model
Recent developments in virtual reality have encouraged the utilization of interactive
architectural visualization in the design, construction and facility management of building BIM
projects. Du et al. [4] find that the interpersonal interaction in the VR environment is more
critical to the effective communication in a building project, as it creates a shared immersive
experience, and developed a BIM-enabled VR environment to realize multiplayer walkthrough
in virtual buildings. The multiplayer virtual walk allows real time interactions of remotely
located project stakeholders in the same environment, with a shared immersive walkthrough
experience [9]. CAVE-like platforms have been developed for immersive VR experience as
they track user’s head and control wand usually with 6 degrees of freedom, to navigate inside
the virtual environment and interact with the contents. Due to its immersive experience and
intuitive manipulation capability, it quickly gained popularity in both research and industry
community [10].
The basic concept of BIM is a consistent 3D model of buildings containing all main data as
base for collaboration for all disciplines. Since BIM-software is normally run on single
workstations, the potential for direct collaboration is somehow limited. The focus of research
conducted by Kieferle and Woessner [11] was to provide a platform for development and
optimization by combining BIM and VR (linking Revit with COVISE, a VR software). They have
been able to implement a range of interactions but however they detected some limitation in
the process.
Some progress has been made on VR techniques such as registration on tracking and display
hardware, but only recently the link to BIM methodology have being made. However, a VR
system should be more convenient and combined with in-use applications to support multidisciplinary users throughout construction lifecycle. Jiao et al. [12] presents a pilot cloud
framework regarding an environment utilizing web3D, BIM and BSNS (business social
networking services). Technical solutions to key issues such as authoring, publishing, and
composition are designed. The proposed environment is seamlessly integrated into in-use
information systems and therefore enjoys greater usability.
Combining BIM with VR is expected to envision efficient collaboration, improved data
integrity, intelligent documentation, distributed access and retrieval of building data and
high quality project outcome through enhanced performance analysis, as well as
multidisciplinary planning and coordination [13]. VR research considers not only the
technological development; a very important part of the research also concerns the
application of the technologies and their adoption by the practices. In BIM, while the
potential benefits of the technologies may seem evident, the industry adoption rate of BIM
varies and now the importance of adding VR benefits must be a research point.
The BIM includes semantics into the construction process (e.g., structure, air
conditioning/ventilation, mechanical, electrical, plumbing, etc.) and data for simulation
(materials/structure resistance, energy consumption, thermal calculations, lighting, acoustic
simulations, etc.). These issues must be addressed throughout the construction project but
mainly, at the beginning during the design phase to fulfill the customer’s requirements,
during the construction work to anticipate technical constraints on site, and during the
maintenance phase to control the building [13]. Introducing VR interactive capabilities into
3D/BIM models in the construction process is a main way to test virtually and correct a
construction project before the realization, as the walkthrough is available as well the
visualization of data linked to each parametric object, improving the necessity collaboration
within the design team. So, BIM/VR applications can contribute to reduce costs due to the
construction of a real mock-up, and to avoid mistakes on site that generates material wastes.
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VR combines a device for interaction creating virtual environment and the current aim is
study how to use device or establish links for the presentation of information contained in a
BIM models. Following that perspective, commercial software houses have been developing
advanced BIM/VR products. The use of BIM technology on construction projects has the
potential to improve the process by allowing all team members to collaborate in an accurate
and efficient way. Unlimited extension of the use of BIM information combines BIM-based
software with other advanced technologies. These advanced technologies link the digital to
the physical entities and research has already been conducted to investigate the combination
of BIM and other technologies such as VR for quality defect management [3]. Some of the VR
software adapted to BIM and the main capacities are listed below (Figure 2):

Figure 2 - Screen shots of BIM/VR software [14] [15] [16].

•

•

•

Enscape is Revit plugin that creates a VR walkthrough with one click, based on BIM
data. There is no need to download or learn how to operate additional software. All
materials, geometry and entourage come from the Revit project and can be changed
during the VR simulation. This flexibility allows spontaneous presentations with the
real-time rendering quality you know from modern games, but from within the
architectural design workflow. Combined with the Oculus Rift, customers can virtually
walk through the Enscape project and experience it as if it were already built [14];
Augment is software that can be used in smartphone or tablet allowing the user to
view the 3D model in the real environment in real time from multiple perspectives.
BIM with VR enables project stakeholders to create information-rich virtual models
that help better visualize building projects. Data-rich virtual information is available
on site through connected devices in real time. Site managers can overlay the BIM
model on the project site. Construction issues can be addressed in real time, saving
time and resources. Similarly, internal assets can be illustrated to facilitate
installation and layout [15];
Samsung Gear VR is a virtual reality device that allows exploring virtual worlds at the
construction site or during meetings. To use Gear VR during construction phases and
facility management purposes two paths are needed: BIM model and construction site
picture based, and users must be familiarized with Revit software and 3ds Max
software for visualizing and rendering, or to navigate inside game engines like
Unity3D with Android Studio are need [16].
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Conclusions
For architects and designers, VR+BIM enable them to better communicate design intent. A
challenge for architects is that of communicating concepts and visions for buildings. The
advantage to using VR is in the communication of ideas, concepts and the vision for their
building. This enables all the parties to more quickly reach a full appreciation of the building
plan. When everyone shares a common understanding of the design, the project is executed
more efficiently from the outset. This current BIM with VR topic require dissemination;
application in real cases and pointed out, in reports, achievements and limitation; following
the technologic advances that supports the BIM use and the visualization of data, in real time
while the interacting with the model made possible by VR technology. BIM + VR provide an
opportunity to analyze and explore BIM models within virtual environments.
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Abstract
Urban art is a concept that has been gaining space in society. However, it is important to understand its origin and the
motives that lead to the emergence of this movement. This work has sought to make an analysis between the interpretation
of the mayor and the way the artist views the urban art and who practices it. This paper presents two interviews. The
research is based not only on interviews but on studies of sociological behavior and on ways of interpreting urban art and its
insertion in society. Although the theme is presented in the same way to both parties, the interpretation of urban art is
curious. However, in relation to the stigma applied to young people, both sides are already in the same opinion. We conclude
that although society is still adapting to this new art form, this is a living form of expression and requaliﬁcation of space,
which pleases everyone in its generality. The demand for re-qualiﬁcation and integration in society, sensitizing the need to
maintain spaces for the beneﬁt of the community. Nevertheless, there are some problems, especially in the interpretation of
urban art itself, as well as the actual diﬃculty of integrating risky youth in this register. Likewise, there is a need to
eﬀectively deﬁne the spaces that should really be the target of intervention, so as not to fall into exaggeration.
Resumo
A arte Urbana é um conceito que têm vindo a ganhar espaço na sociedade. Contudo importa perceber a sua origem e os
motivos que levam ao surgimento deste movimento. Este trabalho, veio procurar fazer uma análise entre a interpretação do
autarca e a forma como o artista encara a Arte urbana e quem a pratica. Este trabalho apresenta duas entrevistas. A
pesquisa é baseada não apenas nas entrevistas mas em estudos de comportamento sociológico e em formas de
interpretação da arte urbana e sua inserção na sociedade. Apesar do tema ser apresentado da mesma forma a ambas as
partes, a interpretação de arte urbana é curiosa. Contudo, em relação ao estigma aplicado aos jovens, já ambas as partes
convergem para a mesma opinião. Concluímos assim, que embora a sociedade ainda se esteja a adaptar, a esta nova forma
de arte, esta é uma forma viva de expressão e requaliﬁcação de espaço, que agrada a todos na sua generalidade. A procura
da requaliﬁcação e integração na sociedade, sensibilizando para a necessidade da manutenção dos espaços em prol da
comunidade. Não obstante veriﬁcam-se alguns problemas, quer a nível da interpretação da arte urbana em si, assim como
existe a efetiva diﬁculdade de integração dos jovens de risco neste registo. Igualmente, há a necessidade de efetivamente
deﬁnir os espaços que realmente devem ser alvo de intervenção, para não cair no exagero.
Keywords
art; urban; space; planinng; planinng
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Arte Urbana - Anjos ou Demónios
Introdução
A ideia de perceber a dinâmica entre a administração pública e o Writer, no contexto da arte
urbana. Surge, quando se começa a verificar um aumento substancial de espaços
requalificados através desta arte, mais especificamente o graffiti. Espaços outrora
degradados, deram lugar a movimentos de arte urbana. O caso de estudo, foi na Junta de
Freguesia de Algueirão-Mem-Martins. O método usado, e os motivos que levaram aos temas
utilizados na arte urbana, foi uma das questões colocadas ao autarca. Igualmente, a
abordagem utilizada pelo autarca perante a arte urbana.Importou igualmente entender, a
perpectiva que ambas as partes têm em relação ao conceito. Neste contexto, foram
efetuadas duas entrevistas. Uma ao autarca, o presidente de Junta de Algueirão Mem-Martins,
o Dr. Válter Januário e a um Writer, que pediu anonimato.

Desenvolvimento
O espaço urbano pode ser definido por um espaço onde ocorrem diversas atividades ou
práticas, económicas, sociais e culturais. Ao mesmo tempo, é a imagem de um espaço
geográfico com características políticas, socioculturais. Para Roberto Lobato Corrêa (1995), o
espaço urbano é composto por diversos elementos, articulados entre si, condicionantes das
ações sociais e o reflexo destas numa interação dialética.
Em relação à arte urbana, também conhecida como arte pública ou street art, que aparece
no espaço urbano, surge com mais intensidade na década de 60, mais exatamente na Bronx,
Nova Iorque. Pela mão de um jovem, que assinou por toda a rede de metro o nome de Taki
183. O jornal New YorK Times, publica um artigo sobre o feito, e como refere Ferro(2009), o
graffiti torna-se numa verdadeira praga.
Ao longo do tempo, a arte urbana vai tendo o seu desenrolar, através da criatividade de
muitos outros artistas, captando a atenção dos média, sobre esta nova forma de expressão.
Remetendo ao mesmo tempo esta forma de arte para a street art (Campos, 2007).
O writer, têm a sua própria marca, a sua própria identidade como se de um cartão de cidadão
se tratasse. Cooper e Chalfant (1984) explicam esta situação com a necessidade que havia do
writer, quando surge o movimento, se afirmarem junto dos outros gangs que se formavam.
Era a sua imagem de marca, era uma forma de se evidenciarem por toda a parte
orgulhosamente. Essa identificação, mantêm-se até aos dias de hoje.
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Fotografia 1 - Sobreposição de Tags
Quando questionado o Writer entrevistado, em relação aos motivos que o levaram a fazer
graffities, respondeu que foi por influência de uma prima, que nada teve a ver com a
necessidade de se afirmar. Refere ainda que faz praticamente só letras.

Fotografia 2 - Trabalho do writer entrevistado - Portela de Sintra 2017
Segundo Zanella (2004), são sujeitos que utilizam os movimentos de criação, para estabelecer
outras formas de contacto com a sociedade onde se movimentam, criando uma maior
humanização do espaço.
De acordo com o Presidente de Junta de Algueirão Mem Martins, a ideia surge, principalmente
quando iniciam a procura dos autores dos tags. Identificados esses jovens como sendo jovens
já com um historial na polícia local. Segundo Machado Pais (2004), estes jovens refletem uma
tensão em relação à cultura existente, sendo esta uma forma de contestar e de manifestar o
seu ponto de vista.
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Como em todo o país, o concelho de Sintra e neste caso específico, a Junta de Freguesia de
Algueirão-Mem-Martins, sofreu um crescimento imobiliário, que decorreu massivamente entre
a década de 80 e 90, que veio aumentar a existência de novos espaços urbanos
principalmente nas áreas suburbanas das cidades.
De acordo com o que o livro “Crise e Castigo”, a verdadeira crise dá-se a partir da concessão
de crédito por parte das instituições bancárias que veio alimentar a procura, dando
oportunidade ao crescimento da oferta, que se agregaram os sectores da construção,
imobiliário e do comércio. Muitas vezes incentivados e financiados pelas políticas publicas,
acabando por sustentar o crescimento da economia portuguesa entre a década de 80 e 90.
Contudo o século XXI trouxe o resultado do endividamento levando inevitavelmente ao pedido
de assistência financeira da troika até 2011(Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria, Pedro
Bação, 2016).
Com a queda financeira, o parque imobiliário começou a degradar, ficando à responsabilidade
das autarquias e das Juntas de freguesia, manter esses espaços. A Lei 75/2013 de 12.09, veio
legislar que a manutenção destes espaços ficam assim a cargo, principalmente das Juntas de
Freguesia, de acordo com o disposto na alínea c) do art.1 “O regime jurídico da transferência
de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais,
assim como da delegação de competências do Estado nas autarquias locais e nas entidades
intermunicipais e dos municípios nas entidades intermunicipais e nas freguesias”.
Com a necessidade de recuperar e manter os espaços públicos, as autarquias e as Juntas de
Freguesia, procuraram uma forma de atuar. O objetivo de recuperar esses espaços utilizando
a arte urbana ganha forma. Na entrevista com o Presidente de Junta de Algueirão MemMartins, foi essa a necessidade da Junta: recuperar espaços degradados e vandalizados. É
assim lançado o desafio aos Writers, que o Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão
Mem-Martins, propõe a estes, exporem a sua arte. Conjugando a situação dos Tags com os
espaços degradados, como referiu o Presidente da Junta de Freguesia de Algueirão MemMartins, na entrevista, foi uma forma de requalificação do espaço. Substituir os maus
exemplos de graffitis por bons, pela verdadeira arte urbana.
A resistência cultural sempre foi uma constante na sociedade, tal como aconteceu com o
Rock, com o punk(Leminski,2008), agora aconteceu com o graffiti, que leva a uma certa
resistência no mundo da arte(Furtado, 2007). Essa resistência vêm muito na sequência de se
entender como sendo originaria de grupos de risco, jovens de bairros com problemas
socioeconómicos.
Procurando perceber se se tratam de jovens considerados de risco, o Presidente de Junta de
Algueirão-Mem-Martins refere, não saber. Apenas que, se trata de writers de origens
diferentes. Verifica-se nas respostas dos entrevistados que, embora a arte urbana seja já para
alguns writers, um negócio de fato. Estes têm um emprego principal, variando consoante a
escolaridade, desmistificando a ideia de marginalidade.
A sociedade rege-se por hierarquias sócio-económicas, onde a condição, quer histórica quer a
própria ideologia, remete para determinados valores (Vazquez,1978). Tal hierarquia verificase na arte urbana. Tendo em conta a questão dos adolescentes que faziam os Tags, já serem
conhecidos da polícia, na entrevista, refere o presidente da Junta de Freguesia que esta
também é uma forma de integrar os jovens na sua comunidade, levando-os não só a apreciar
a arte, mas também a preservar aquele espaço, para que não volte a ser novamente
vandalizado.
No caso do Writer entrevistado, encontrava-se a exercer a profissão de motorista. No caso dos
Writers a que frequentemente a Junta de Freguesia de Algueirão-Mem-Martins recorre, de
acordo com a informação do Presidente de Junta, um, é ilustrador profissional e outro
trabalha numa grande superfície comercial. Informou ainda que, recebe muitas propostas
para street art, por parte de alunos de belas artes. Percebe-se assim que não há um estrato
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social definido, mas sim que a origem dos writers surge dos mais variados estratos sociais e
educativos.
De acordo com o writer entrevistado, este movimento é mais uma “moda” que vai passar,
mas igualmente afirma que, é uma forma de expressar. Nomeadamente contra as políticas do
Estado. Para Milton Santos (1996), o espaço urbano permite expressar socialmente a
componente humana, não havendo assim definição de espaço físico, mas sim espaço
humanizado, na medida em que, os writers interagem uns com os outros. Ao recuperar muros,
demonstrando a sua arte, estão igualmente a vivenciar os espaços da cidade, dando novos
sentidos ao espaço envolvente.
Aqui surgiu a curiosidade, de perceber se as idades se cruzavam, ao que o presidente da
Junta de Freguesia de Algueirão-Mem-Martins refere que os writers já com trabalhos
realizados, não reconhecem muitos dos Tags, originários de adolescentes de 13, 14 anos.
Neste ponto, o writer entrevistado, têm a mesma opinião, tendo inclusive referido que, há
uma certa vergonha, dos mais novos em relação aos mais velhos, pois acham que não estão à
altura dos seus trabalhos.
Em relação aos trabalhos realizados verificou-se uma diversidade na arte, que variava entre a
temática religiosa, aos Tags, passando ainda pela história e alusão a edifícios de serviços
públicos. De acordo com o Presidente da Junta de freguesia de Algueirão-Mem-Martins, houve
a necessidade de balizar a intervenção do writer. Ou seja, em dar-lhe um tema, e a partir dai
ele desenvolver o seu trabalho. Admitiu o autarca que, em determinados momentos temeu
pelo resultado, contudo, o feedback da população têm sido muito favorável, o que o leva a
ter uma postura positivista em relação a esta iniciativa.

Fotografia 3- Posto da EDP junto ao quartel dos Bombeiros de Algueirão-MemMartins
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Fotografia 4- Muro Junto ao complexo desportivos de Ouressa, Junta de Freguesia
de Algueirão - Mem-Martins

Fotografia 5- Continuação do muro
A iniciativa da Junta de freguesia de Algueirão Mem-Martins, de acordo com o Presidente da
Junta, é para continuar, obviamente dentro dos limites estipulados pela Junta, na figura do
presidente, mas com a intenção de continuar. Em relação ao Writer, a pergunta que se punha
era, se achava que iria continuar a pintar, a resposta foi que sim.
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Fotografia - Posto da EDP- Nossa Senhora da Natividade no Largo da Capela da Nossa
Senhora da Natividade em Mem-Martins

Fotografia - Largo em Mem-Martins, alusivo às quintas existentes em tempos.
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Fotografia - Continuação do muro

Conclusão
Segundo Brutland(1987) a sustentabilidade económica e social pode se incentivada através de
políticas sociais, urbanas e ou outras iniciativas. A arte urbana, remete para esta vertente
sócio-económica. Se por um lado revitaliza o espaço, dando-lhe uma nova identidade, e fim
social, por outro, permite economicamente beneficiar o espaço, dando-lhe uma cotação de
mercado superior.
Ainda do ponto de vista social, através das entrevistas efetuadas, verifica-se o aproximar de
duas realidades distintas, o autarca e o writer, em prol de um bem maior, a Comunidade em
que se inserem ambas as partes.
Um dos principais norteadores da política para o desenvolvimento sustentável da UE(EDS)
assenta no envolvimento dos cidadãos, fomentando a participação destes na tomada de
decisões promovendo a sua educação e sensibilização para o desenvolvimento sustentável e
informando-o o seu impacto no ambiente e das suas possibilidades de fazer escolhas mais
sustentáveis (Conselho UE, 2006). A arte urbana é uma forma de sensibilizar a comunidade e
quem nela se insere. Como já referido anteriormente, leva a que a população interaja, ao
mesmo tempo que reabilita espaços urbanos.

Entrevistas
Entrevista 1
Entrevista ao autarca da Junta de Algueirão-Mem-Martins, Presidente da Junta, o Dr. Válter
Januário.
Pergunta - A primeira pergunta foi exatamente, como surgiu a ideia da arte urbana para a
freguesia, pintar os postos de EDP, os muros degradados?
A ideia surgiu essencialmente pela identificação dos Tags’s que existiam na freguesia e
substitui-los por arte urbana. Identificamos dois jovens que faziam, e pouco a pouco,
começamos a querer mudar as fachadas, tendo começado pelos postos da EDP, assim como
em alguns muros públicos. OS Postos da EDP estavam em pontos-chave” que permitiam dar
um ar de requalificação do espaço, nomeadamente ao pé das festas da Nossa Senhora da
Natividade, ao pé dos Bombeiros.
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Quisemos substituir os maus exemplos, os maus grafitis, pela verdadeira arte urbana.
Curiosamente, o primeiro local, não foi um posto da EDP, mas sim um muro junto à rotunda
de Ouressa. Depois é que se passou para os postos da EDP. Agora iremos iniciar na Tapada das
Mercês.
Trata-se de uma arte um bocadinho diferente daquela que estamos habituados (muro
religioso). Estamos a falar de artistas, que se encontram um pouco à margem ou são jovens
que já eram reconhecidos a nível de arte urbana?
PJAMM - A nossa preocupação era substituir por mau grafiti por um com qualidade.
São artistas do meio, ou de grupos de risco ou não?
PJAMM - Não sei dizer, se são de grupos de risco. Mas por exemplo, um deles é ilustrador e
portanto a sua arte, a sua vida profissional vai muito para além disto. O outro tem um
emprego numa superfície comercial com percursos diferentes.
Então temos dois tipos de artistas diferentes, com posturas e estratos sociais diferentes na
sociedade?
PJAMM- Não consigo dizer…
Este registo de pintura, como o Largo da Nossa Senhora da Natividade, tem uma abordagem
religiosa. Como foi este tipo de abordagem?
PJAMM - Nós da-mos um tema e liberdade de criação. Existem temas de que eles gostam mais
do que outros, como é natural. Nós também não podemos dar uma parede e deixa-los
decidir…eles decidem consoante o tema, pois este tem de ser enquadrado. Como por exemplo
o muro da Rotunda de Ouressa, que teve como tema o desporto, porque se encontra junto ao
pavilhão desportivo. Muitas das vezes ficamos com muitas reservas. Por exemplo quando foi
da rotunda de Ouressa, o artista pediu para pintar a parede toda de verde, eu fiquei um
pouco apreensivo…mas depois verifiquei que realmente resultou…naturalmente tem de ser
sempre condicionado…o que se verifica é que a pessoa comum, não consegue entender um
tag…não os podemos deixar fazer aquilo que eles querem…por exemplo um deles se pudesse
só fazia letras…o que não é possível.
Tendo em conta o sucesso que tem tido, existe a intenção de continuar. Tem tido mais jovens
e artistas a oferecerem-se para executar novos trabalhos?
PJAMM - Sim. A questão da arte urbana resulta da necessidade de requalificar o espaço
público, é uma preocupação da Junta. E só é possível quando há o envolvimento de todos. É
bonito ao início, mas se não tivermos o empenho de todos não resulta. Se não houver respeito
pelo espaço, acaba essa requalificação por não ser sentida. A arte urbana veio na necessidade
de requalificar e respeitarem esses espaços. Existem muros com maus grafitis e vamos
requalificar com o bom grafiti, tendo surgido assim esta ideia. Na Tapada das Mercês vamos
requalificar novos espaços e convidar novos artistas profissionais a pintar. Como são
convidados os artistas, vamos também convidar os jovens de 13 e 14 anos que gostam de
grafitar com rabiscos. Vamos convida-los a grafitar com estes artistas a sério, para que eles
possam se sentir parte da sociedade e se revejam nesse grafiti, e sintam orgulho nele e o
defendam. No fundo é uma forma de os envolver neste projeto. Hoje estamos a caminhar de
forma de integrar estes jovens. Não é fácil, pois eles não se identificam e é difícil de os
identificar.
Esta é uma forma de procurar integrar jovens considerados de risco, sensibilizando-os para a
arte e integrando assim na sociedade?
PJAMM- Sim, também. O problema é que hoje existem aqueles miúdos que compram uma lata
de spray e gostam de rabiscar as paredes e existem outros que de fato gostam mesmo de
pintar. O grande problema é que neste momento não conseguimos identificar quem são estes
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jovens. São miúdos de 13, 14 anos. Um exemplo foi de duas palavras que eram escritas com
certa frequência “abuso” e “paranoia”. Verifica-se em toda a freguesia. A polícia conseguiu
descobrir o autor, é um miúdo que hoje têm 19 anos e que teve um incidente com a polícia.
Por isso ele escreve abuso. Entende que esta abusou da sua autoridade. A dificuldade de
encontrar estes jovens e identifica-los, é a grande dificuldade. Os próprios grafiteres, têm
dificuldade em identifica-los. Ou seja, eles não conhecem os jovens que hoje fazem os tag’s .
As idades não se cruzam. Tivemos aqui dois jovens, que antes pintavam nas ruas e hoje são
estudantes de belas artes e já me apresentaram um projeto para um posto de eletricidade. É
um posto da EDP que está junto a uma escola básica e a proposta baseia-se no tema escola.
Demos toda a liberdade de criação. Importa referir que a Junta fornece o material e eles
fazem o seu projeto
É um Projeto para continuar?
PJAMM- É um projeto para continuar mas diferente por exemplo de Loures, que quer pintar
tudo. Nós queremos fazer um melhoramento, o que não significa que temos de fazer pinturas
em todos os sítios, até porque muitos são privados. A intervenção deverá ser efetuada de
acordo com o que achamos adequados. Por exemplo num túnel que estava grafitado,
entendemos que deveria ser apenas branco e hoje ainda lá está sem nada. Lógico que
sabemos que estes miúdos mais tarde ou mais cedo voltam a grafitar, daí nós querer-mos que
estes jovens sintam respeito pelo espaço sobretudo espaços de partilha para estes jovens e
que de alguma forma eles sintam que aquela arte urbana, aquele espaço também é deles.
Concluímos que o mesmo artista que pinta uma representação religiosa, pode igualmente
pintar um grafiti completamente diferente, utilizando técnicas e traços completamente
diferentes, verificando-se assim uma versatilidade e uma capacidade de adaptação por parte
do artista.
Aqui revemos o reflexo do que foi dito anteriormente, muitas das vezes e dos grafitis que são
feitos, de uma forma aleatória são formas de expressar revolta com a sociedade que os rodeia
ou até mesmo questões familiares. Neste caso foi com a policia, onde o jovem de alguma
forma se sentiu revoltado e aquelas duas palavras eramos seus “gritos” de revolta.
Conclui-mos assim que a classe política, resolveu investir numa arte urbana, dando-lhe vida,
expressão. Mas será isso que os Writers sentem? Partilham da mesma visão?
Por estas e muitas outras perguntas, achamos que seria interessante ter o feedback do
artista. Após algumas tentativas falhadas, conseguimos ter uma conversa com um Writer.
Por uma questão de salvaguarda da identidade do artista e a pedido deste, foi mantido neste
trabalho o seu anonimato.

Entrevista 2
Vamos dar-lhe o nome de Pedro, 26 anos...
O que te levou a fazer grafitis?
Pedro - Uma prima mais velha, que já fazia grafitis e desde os meus 10 anos que sempre quis
fazer grafitis
Então não teve nada a ver com um ato de “rebeldia”?
Pedro - Não, é uma forma de expressar. Eu faço praticamente só letras que é o que gosto.
Como encaras esta onda de arte urbana?
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Pedro - Acho que é uma moda. Vai passar. Para mim, estas pinturas não são grafitis, são
murais. Há uma grande diferença entre os murais e o grafitis. Os grafitis não são mais do que,
letras, isso é a origem do grafiti que começou na América Latina. Curioso que alguns dos
maiores Writers do mundo são portugueses, coisa que não se sabe...
Olhando para estes grafitis e murais, há um que se destaca, que é o da cara de um miúdo,
podes contar a história?
Pedro - Sim. Era um amigo nosso que morreu de uma forma trágica. Em todos os momentos
nós sabemos que ele está connosco e foi uma forma de homenagear.

Fotografia - O amigo dos Writers que morreu de forma trágica. Obra do mesmo Writer
que executa os trabalhos para a Junta de Freguesia de Algueirão - Mem-Martins

É uma pintura com muita força. Sentes o mesmo?
Pedro - Claro. Eu costumo dizer ao Writer que fez este mural, que ele é muito melhor quando
faz com o coração. Este é dos melhores trabalhos dele. (mais uma vez, a pedido, é omitido o
nome do artista). Ele faz muitos trabalhos por encomenda para as Juntas de Freguesia e para
as Câmaras e esses trabalhos são pagos. Mas não são tão bons como este.
E em relação aos jovens Writers, vocês cruzam-se entre vocês?
Pedro - Nem por isso, eles parecem, que têm medo de nós, porque já temos trabalhos e
somos conhecidos no mei,o e então tem uma espécie de vergonha porque acham que ainda
não são, tão bons como nós.
Onde gostas mais de demonstrar a tua arte?
Pedro- Sinceramente, em coisas do Estado. Eu sei, que é uma forma de demonstrar um pouco
de rebeldia. Eu não sou capaz de pintar um muro de um particular, porque também não
gostava que me fizessem o mesmo. Mas edifícios do Estado é diferente...também pintamos
comboios, mas as pessoas não sabem que certa forma a CP agradece...
Como assim? Estás a pintar um meio de transporte público?
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Pedro- Quando os comboios atingem um certo grau de pintura, a empresa aciona os seguros e
acabam por ser bem recompensados...
Quando falas que as Juntas e as Câmaras pagam pelo vosso trabalho, estamos a falar de que
valores?
Pedro - Há Writers que cobram 5.000,00€ por muro, mas já são os que são reconhecidos.
Então podemos dizer que é possível viver apenas do grafiti?
Pedro- Só uma pequena minoria, chegou a esse patamar, eu não sou um deles. Também,
como disse, eu gosto de manter a integridade da minha arte. Eu faço grafitis, não murais, não
me vendo...
Sentes que de alguma forma são uma “classe” à parte? Um pouco outsiders da sociedade, pelo
aspeto que têm?
Pedro - Há de fato essa imagem. Eu próprio já tive essa imagem...espaçadores nas orelhas e
por aí fora. Mas hoje como pode ver, ninguém diz que sou um Writer.
De fato, se passasse por ti na rua, não diria. Tens o aspeto de um homem completamente
“normal”. Então porque esta imagem?
Pedro- Porque foi muito cultivado pelos que no fundo apenas estragam, pintam umas tretas
que nada têm a ver com o grafiti. A maior parte, têm empregos estáveis e passam
completamente despercebidos na sociedade. Aliás, fazemos por passar despercebidos.
E já pensas-te em tirar alguma formação para melhorar as tuas técnicas?
Pedro- Agora vou ficar desempregado (é motorista numa empresa), e tenho andado a ver uns
cursos, para melhorar e aprender técnicas novas. Até porque há muitas coisas que eu sou
autodidata e tenho necessidade de aprofundar o conhecimento.
Como te imaginas daqui a vinte anos?
Pedro- a pintar grafitis, sempre... (risos).
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Abstract
Introduction: within both national and international context, urban art has been gaining notoriety, conﬁrming brands’
interest in its monetization, visibility and communicating potential. Recently, urban mural shows itself within the urban
landscape as an alternative to the photographic image, presented by some brands as an advertisement medium. This mural,
as a communication and expression tool, was a part of the cities’ historical moments, developing now as an answer from
artists to brands’ commissions. Methodology: based on the qualitative investigation developed, it was sought out the
analysis of the social semiotic perspective with resource to metafunctions – ideational, interpersonal and intertextual – both
on a visual as well verbal level. Analysis and discussion of results: an intuitive process has been developed, of the
interpretation of data identiﬁed from the four selected murals, two of artistic nature and the rest of commercial nature.
Visual communication proved to be of mainly ﬁgurative nature, integrating a smaller textual dimension. Conclusions: it was
observed in the advertisement murals more text, as well as presence of chromatic code and brands’ logo. At a textual level,
besides the presence of each brands’ signature, it was possible to understand that the analyzed murals of advertising nature
sought to interact directly with its observer.
Resumo
Introdução: no contexto nacional e internacional a arte urbana tem ganho notoriedade constatando-se interesse de marcas
na sua rentabilização, visibilidade e potencial de comunicação. Recentemente, o mural urbano mostra-se na paisagem
urbana como alternativa à imagem fotográﬁca, apresentada por algumas marcas como suporte publicitário. Este mural
como ferramenta de comunicação e expressão teve parte em momentos da história das cidades desenvolvendo-se agora
como resposta por artistas, a encomendas de marcas. Metodologia: com base na investigação qualitativa desenvolvida
pretendeu-se a análise na perspetiva de semiótica social com recurso a meta-funções – ideacional, interpessoal e
intertextual – quer a nível visual e verbal. Análise e discussão de resultados: desenvolveu-se um processo intuitivo, de
interpretação dos dados identiﬁcados nos quatro murais selecionados, dois de cariz artístico e os restantes de cariz
comercial. A comunicação visual revelou-se de foro maioritariamente ﬁgurativo, integrando uma menor dimensão textual.
Conclusões: observou-se nos murais publicitários mais texto, e a presença do código cromático e logotipo das marcas. A
nível textual, além da presença das assinaturas de cada marca foi possível compreender que os murais de cariz publicitário
analisados, procuram interagir diretamente com o seu observador, foram constatadas algumas semelhanças.
Keywords
urban mural; social semiotics; street art; advertising; advertising
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Mural urbano: semiótica social em arte urbana e publicidade
Public Art and Urban Development: an Interdisciplinary Perspective in Time and Space

Introdução:
Nos contextos nacional e internacional é possível denotar a crescente notoriedade
ganha por parte da arte urbana destacando-se os murais como a principal produção artística
nas cidades [1]. Nesta conjuntura observa-se o interesse de marcas no seu aproveitamento,
sendo reconhecidas qualidades como visibilidade e potencial de comunicação, surgindo
atualmente nas cidades e contextos urbanos como forma alternativa à imagem fotográfica como
suporte publicitário, escolhendo por vezes a ilustração e a pintura em vez da referida forma,
para comunicar e apresentar os seus produtos [2].
As marcas saturaram o espaço público urbano nos mais diversos locais, desprovendo-os
de alguma forma daquilo que é o seu inerente lado social onde um edifício passa a ser encarado
como um suporte com potencial de comunicação a ser explorado. Diariamente os transeuntes
são expostos a milhares de estímulos relacionados com comunicação por parte de marcas, desde
anúncios a merchandising; dada a habituação muitos passam despercebidos e é a atenção o
fator determinante no decorrer da filtragem destes estímulos [3]. Assim se explicita a
necessidade de se destacar e conseguir a atenção intencional de forma a conseguir o olhar
voluntário e consequente interesse para a comunicação da mensagem pretendida; para isso
acontecer as marcas procuram então novos suportes que se destaquem e surpreendam o
observador, recetor da mensagem e potencial consumidor.
Na apresentada conjuntura de saturação publicitária, ao se recorrer mesmo que de uma
forma diferente, a uma até então contracultura irá chamar a atenção ao transeunte, ou seja,
a publicidade operacionaliza uma apropriação e assim o que se encarava como contracultura
acaba por eventualmente ser integrada na cultura [4]. A publicidade assume um importante
papel na sociedade onde se insere uma vez que tem parte ativa naquilo que é a influência nas
formas de pensar e agir além da construção do imaginário coletivo e associação de símbolos.
Portanto, a publicidade não é apenas o ato de tornar público uma ideia ou produto, faz parte
de um processo de comunicação, que recorre a diferentes meios e requer um recetor e o seu
público além de possuir um predeterminado objetivo, a arte urbana já não possui esta
limitação, no entanto, ambas são ferramentas de comunicação.
Como arte pública considera-se desde escultura a murais ou outros trabalhos efémeros
[5]. Uma forma de comunicação urbana são as intervenções urbanas, sejam elas de intuito
artístico, espontâneo ou subversivo onde há de alguma forma manuseamento do espaço urbano,
onde este opera como recetor da sua forma de comunicar e expressão pessoais.
Um mural consiste na pintura de grandes áreas de parede mas não exclusivamente,
podendo ser por encomenda ou não, é uma atividade com precedência, podendo apresentar-se
como exemplo os pintores murais mexicanos dos anos 30, influentes até hoje, e não com origens
naquilo que foi a arte urbana pós-graffiti. A parede funciona como suporte, anulando-se ou
fazendo parte do processo de construção de significado, interpela o transeunte é utilizada
desde fins decorativos à exposição de tendências políticas ou publicitárias.
Desta forma, há uma adição e possível alteração àquilo que são os signos da malha
urbana e promoção de novas e diferentes formas de interação com a expressão física do
contexto urbano. Esta questão vem invariavelmente pôr em causa a passividade do sujeito
observador que assiste a tais intervenções e que dispõe da possibilidade de transpor a barreira
associada à sua posição para passar à de produtor de novos significados, sendo que tais
intervenções no espaço público fomentam o diálogo, quer entre o local e o sujeito como
interpessoal e agora entre marcas e potenciais consumidores.
A cidade e a arte relacionam-se entre si e desta interação resultam conexões, relações
simbólicas [6]. Artistas e peritos reconhecem que o local de arte pública tem necessariamente
de ser compreendido para além das respetivas caraterísticas físicas e também a nível social de
modo a promover a participação da comunidade onde se insere com o desenvolvimento de um
sentido coletivo urbano através de murais públicos por exemplo [7].
Neste artigo pretende-se analisar conteúdo e envolvente dos murais selecionados, na
perspetiva de semiótica social com recurso a meta-funções. Desenvolveu-se um estudo de
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investigação qualitativa, valorizando-se o processo intuitivo, maleável e subjetivo de
interpretação dos dados [8] identificados nos murais selecionados.
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Muro
Vanessa
Teodoro
2016

Marca
Worten
Vanessa
Teodoro
2016

Figura 1- Murais analisados – autoria Vanessa Teodoro; http://cargocollective.com/thesupervan (14/10/2016)
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Figura 2 - Murais analisados – autoria Estúdio Altura; http://estudioaltura.com (20/10/2016)
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Metodologia:
O estudo desenvolvido enquadrou-se no paradigma qualitativo de investigação [8]
tendo-se procurado a identificação e análise de diferentes perspetivas e autores, para a análise
interpretativa do investigador ao longo do processo de produção de conhecimento. Foi neste
sentido que se mobilizou a semiótica social [9] posto que este método proporciona as
ferramentas para uma melhor compreensão do processo de produção do significado. No caso
da investigação valorizou-se a articulação e o entendimento dos significados sociais a par da
sua articulação visual na interação pessoal. Partiu-se do pressuposto de que a posição corporal
dos diferentes atores sociais em interação e as respetivas localizações espaciais,
corresponderiam à dimensão interativa das imagens e à considerada comunicação não-verbal –
identificada como linguagem partilhada entre produtores e observadores.
A opção pela análise semiótica neste estudo, justificou-se pela sua forma produtiva de
pensar no significado visual, requerendo uma forma focalizada de análise da imagem, com uso
de terminologia especializada e detalhada. Este tipo de análise proporcionou a identificação
particularitzada do modo de criação da imagem e consequente descoberta de significados a ela
associados. Procurou-se uma escolha criteriosa de imagens, evitando-se o risco de obtenção de
resultados tendenciosos pelo investigador, assumindo-se que o mesmo proporcionou uma
representatividade moderada – consonante com a análise indutiva desenvolvida.
[10] Nos autores consultados evidenciam-se outras forma de descrição dos signos de
acordo com o seu poder simbólico, identificados como denotativos ou conotativos. Os signos
denotativos são identificados como mais fáceis de descodificar, posto que descrevem uma
mensagem; relativamente aos signos conotativos assume-se que são passíveis de conterem
vários significados. [11] Para outros autores a semiótica na arte demonstra que a mesma não
funciona como signo autónomo de obra de arte, assumindo simultaneamente a função de signo
comunicativo. Entende-se que um signo pode funcionar em mais de uma forma, e que a
semiótica dispõe de vocabulário específico. [10] Aponta-se ainda que surge por vezes
dificultada a tarefa de diferenciar signos visuais pois nem sempre a imagem é facilmente
divisível nas suas partes; uma vez os signos identificados, pode-se proceder à exploração do seu
sentido. O primeiro estadio de uma análise semiótica é identificar as partes constitutivas de
uma imagem – os seus respetivos signos [10]. Afirma-se nesta sequência, que os significados dos
signos são complexos e múltiplos, configurando o fenómeno de polissemia, sendo esta atribuída
a quando um signo assume mais de um significado.
A comunicação visual numa determinada sociedade enquadra-se ao respetivo contexto
das formas de comunicação existentes e à forma como é mobilizada. As caraterísticas de uma
paisagem são entendíveis no contexto do seu ambiente e na história do seu desenvolvimento.
É neste sentido que modos específicos de comunicar devem ser enquadrados na história e no
ambiente que se encontra em constante mudança. Assim, a realidade condiciona o contexto
semiótico devido a fatores sociais, culturais e económicos. A intensificação da diversidade
linguística e cultural, da globalização e do multiculturalismo na atualidade, contribuem
ativamente nesse sentido.
O aspeto visual necessita responder a diversos requisitos representativos e de
comunicação, para funcionar como um sistema de comunicação; aqui se enquadram as três
meta-funções a distinguir: a ideacional, a interpessoal e a textual. A meta-função ideacional
corresponde à representação e interpretação do mundo, bem como a forma como os objetos
representados e as relações entre estes, entre os processos, participantes e circunstâncias;
qualquer modo semiótico traduz-se na capacidade de representar aspetos do mundo e a forma
como este é vivenciado pelo Homem. A meta-função interpessoal focaliza-se na interação entre
o emissor e o recetor e o objeto representado, bem como os padrões linguísticos naqueles que
são os significados interpessoais. Relativamente à meta-função intertextual, diz respeito à
apresentação da informação ideacional e interpessoal como texto contextualizado procurando
padrões linguísticos e significados intertextuais. As imagens são criadoras de relações entre
observadores e o mundo estabelecido; dentro do contexto da imagem no que diz respeito a
meta-funções nos textos visuais, sugere-se a atitude a ter em relação ao objeto representado
[9].
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Análise e discussão dos resultados:
O primeiro passo a tomar para aplicação da análise semiótica é a contemplação,
experienciar a obra [12]. Salienta-se o fato de que os produtores de signos têm um intento que
pretendem exprimir e transmitir através de significantes e significados que compõem o signo e
inerente metáfora. Quando há disrupção entre aquilo que é a conjuntura de produção e de
receção, a dinâmica de poderes difere pois há uma parte passiva e outra ativa e a interpretação
revela-se mais pessoal, embora atualmente seja possível identificar uma maior produção de
conteúdos. Na publicidade a própria imagem é composta de signos conhecidos e o observador
partilha o conhecimento dos códigos comunicativos, facilitando a compreensão.
A escolha de uma análise multimodal fundamenta-se com o fato de se encarar as
imagens em questão, não como imagens fixas, mas como parte de um espaço multimodal,
fazendo parte disto a composição espacial e incluindo também o contexto físico da obra, a sua
envolvência como, tipo de paisagem e grau de movimentação do local de inserção. Por outro
lado, a análise textual procura padrões visuais e linguísticos.
Constatou-se que o nível de detalhe não está diretamente relacionado com o grau de
aproximação do plano, uma vez que as obras analisadas de autoria Estúdio Altura apresentamse com maior distância, mas também com maior nível de detalhe, contribuindo para tal
afirmação encontrarem-se à altura do transeunte. Para perceber as representações narrativas
dos elementos que compõem os murais, analisam-se os vetores que emergem das obras e a
identificação dos elementos ativos e/ou passivos presentes. Evidencia-se como ator [9] aquele
que corresponde ao participante de onde o vetor emerge, podendo tratar-se de uma figura
humana, despontar de uma composição, ou distinguir-se pelo seu tamanho; goal [9], o alvo
seria então o elemento ao qual o vetor se dirige. Nos murais de cariz artístico os atores
revelaram-se ser figuras humanas e os alvos como elementos em particular; nos murais de cariz
publicitário os atores não foram sempre identificáveis, mas os alvos foram identificados como
os elementos correspondentes à marca, as chamadas encontram-se como pontos centrais para
onde apontam os vetores.
Posto isto, é possível constatar que todos os murais são polissémicos, rico em possíveis
interpretações, embora os murais associados às marcas se encontrarem de alguma forma
condicionados pela presença do código cromático e da marca, o que não se traduz em menor
carga simbólica, mas sim de limitação de liberdade do autor da obra dada a obrigatoriedade de
presença dos elementos já mencionados. Nos murais de natureza publicitária, o código
cromático está diretamente relacionado com aquilo que é a identidade visual da marca em
questão que coincidentemente é para ambas a cor vermelha, transmitem dinamismo e sensação
de movimento onde, embora o foco se situe na zona central, através dos movimentos sugeridos
pelos elementos que compõem o mural, o olhar é direcionado de forma a que este o percorra,
num nível geral observou-se nos murais publicitários maior quantidade de texto, onde a sua
presença dá sentido e faz parte da narrativa do mural, nos murais ditos artísticos, o lado textual
ou se encontrou ausente ou dispensável para a narrativa.
Além da constante presença das assinaturas de cada marca, foi observável que os
murais urbanos publicitários em análise procuram interagir diretamente com o seu observador
e como tal foram encontradas algumas semelhanças. A nível ideacional ambos os murais
publicitários contêm em si verbos de ação, a nível interpessoal comunicam através de sujeito
elíptico recorrendo a orações exclamativas e na dimensão intertextual os dois partilham o fato
de as chamadas serem pontos centrais de atenção nos murais, como se constatou anteriormente
através da análise vetorial dos elementos que integram a obra.
Nos exemplos analisados, aos murais não comerciais associa-se maior necessidade de
decifração e interpretação metafórica, no entanto, nem sempre é possível distinguir a nível
estético aquilo que é um mural artístico de um comercial.
As técnicas e materiais utilizados pelos artistas foram os mesmos, ou seja, cada autor
recorreu aos mesmos materiais e técnicas não havendo aqui distinção entre mural artístico ou
publicitário, mantém-se também o nível de detalhe conforme o autor e independentemente do
cariz artístico ou comercial da obra.
As obras analisadas compreendem diferentes graus de interação com a envolvente e
fazem uso da intertextualidade a nível local. O primeiro mural situa-se num bairro residencial,
de vista frontal desimpedida é facilmente observável. É de grande escala e beneficia de
distância para a sua leitura. O segundo mural, é de menor escala diferenciando-se do primeiro,
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pelo acesso mais restrito - no exterior dos escritórios da marca Worten. A sua narrativa decorre
em extensão, registando-se a sua pouca altura. O terceiro mural situa-se em local de grande
movimento: Cascais; os painéis estão posicionados junto de um terminal multibanco de grande
afluência. Caracterizam-se pela riqueza de pormenores e pequena escala, o facto de as
superfícies destes painéis serem portas configura uma limitação pois estas podem estar abertas
condicionando a visualização do mural. O quarto mural é observável de diversos pontos da rua;
possui altura à escala humana, facilmente obstruída com circulação de carros ou transeuntes
mas podendo ser percorrido no passeio que o rodeia.
Relativamente a concertações de cor, no primeiro mural a cor de destaque adotada é
o azul, presente também em elementos que circundam o edifício; salienta-se a harmonia dos
elementos e texturas à semelhança de folhas com o jardim ou horta posicionado em frente ao
mural. No terceiro mural, a associação cromática feita relaciona o mural com a calçada
portuguesa, contrastando os tons escuros numa rua rica em cor. Nos murais de cariz publicitário
as cores encontram-se respetivamente relacionadas com a identidade da marca em questão,
coincidentemente o vermelho.
Conclusões:
As marcas procuram distinguir a sua mensagem nos espaços públicos, escolhendo por
vezes a ilustração e a pintura ao invés da imagem fotográfica que comunica e apresenta os seus
produtos.
Sobre a comunicação visual nos quatro murais analisados, esta conclui-se como
maioritariamente figurativa, integrando alguma dimensão textual. A análise dos textos verbais
e visuais, com recurso às meta-funções, permitiu justificar que os murais analisados que não
são de cariz publicitário, não procuram interagir diretamente com o seu observador. Observouse mais texto nos murais publicitários bem como a presença do código cromático e logotipo das
marcas. A nível textual, além da presença das assinaturas de cada marca identificou-se a
procura da interação direta com o observador nos murais de cariz publicitário analisados,
tendo-se constatado algumas semelhanças entre estes. No que concerne aos murais de cariz
publicitário, foram constatadas algumas semelhanças: a nível ideacional ambos contêm verbos
de ação, a nível interpessoal comunicam através de sujeito elíptico e com orações
exclamativas; no que respeita à dimensão intertextual partilham o fato de as chamadas serem
pontos centrais de atenção nos murais.
As técnicas e materiais utilizados pelos artistas revelaram-se idênticos dentre o próprio
trabalho, ou seja, cada autor recorreu aos mesmos materiais e técnicas para ambos os murais.
Em síntese, pode observar-se no uso do discurso publicitário, o sujeito elíptico, como
chamadas de capa de uma revista em contraste com o texto visual que poderia ser apenas do
universo do mural artístico, pela linguagem visual utilizada, ou seja, nos murais ditos artísticos
é passível a dispensa de signos linguísticos.
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Abstract
In architecture dictionary [1], ruin word is called "rest of the building collapsed, docked or in an advanced state of
degradation; rubble." This deﬁnition, although clear, brings us to a profound reﬂection when we relate the ruin to heritage,
to society, and the various intervention hypotheses: conservation, maintenance, repair, consolidation, restoration,
rehabilitation, reconstruction, qualiﬁcation, revitalization. The debate on the heritage and the issue of ruin back to the dawn
of history, not with this name, but taking into account the existing buildings, or older and new buildings. This dialogue and
sometimes this dichotomy has become sterile, aggressive, conﬂicting, but also interesting.
Resumo
No dicionário de arquitetura [1], a palavra ruína é designada por "resto de ediﬁcação desmoronada, amputada ou em
avançado estado de degradação; escombro". Esta deﬁnição, apesar de bem clara, remete-nos para uma reﬂexão profunda
quando relacionamos a ruína com o património, com a sociedade, e as várias hipóteses de intervenção: conservação,
manutenção, reparação, consolidação, restauro, reabilitação, reconstrução, qualiﬁcação, revitalização. O debate sobre o
património e a questão da ruína remonta aos primórdios da história, não com este nome, mas tendo em conta as
construções existentes, ou mais antigas e as novas construções. Este diálogo e, por vezes, esta dicotomia tornou-se estéril,
agressiva, conﬂituosa, mas também interessante.
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Abstrat
In architecture dictionary [1], ruin word is called "rest of the building collapsed, docked or in
an advanced state of degradation; rubble." This definition, although clear, brings us to a
profound reflection when we relate the ruin to heritage, to society, and the various
intervention hypotheses: conservation, maintenance, repair, consolidation, restoration,
rehabilitation, reconstruction, qualification, revitalization ...
The debate on the heritage and the issue of ruin back to the dawn of history, not with this
name, but taking into account the existing buildings, or older and new buildings. This
dialogue and sometimes this dichotomy has become sterile, aggressive, conflicting, but also
interesting.

Resumo
No dicionário de arquitetura [1], a palavra ruína é designada por "resto de edificação
desmoronada, amputada ou em avançado estado de degradação; escombro". Esta definição,
apesar de bem clara, remete-nos para uma reflexão profunda quando relacionamos a ruína
com o património, com a sociedade, e as várias hipóteses de intervenção: conservação,
manutenção, reparação, consolidação, restauro, reabilitação, reconstrução, qualificação,
revitalização...
O debate sobre o património e a questão da ruína remonta aos primórdios da história, não
com este nome, mas tendo em conta as construções existentes, ou mais antigas e as novas
construções. Este diálogo e, por vezes, esta dicotomia tornou-se estéril, agressiva,
conflituosa, mas também interessante. Assim, vai ser possível perceber quais as
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A Ruína: Processo da memória à intervenção.
1.Introdução à Ruína
As construções arquitetónicas são, tal como os seres humanos, perecíveis e capazes de se
transformar e degradar com a passagem inexorável do tempo, deixando-se decair e vendo a
maior parte dos sistemas componentes da sua forma a colapsar até à ruína. Na arquitetura do
quotidiano, é possível observar-se diversos exemplos de ruínas que podem ser históricas ou da
era moderna, representando um presente melancólico. Nelas se projeta o retrato da
sociedade e “da sua transformação, sendo pequenos pedaços de história em suspensão. O
estado de ruína é essencialmente uma situação temporária, que acontece nalgum momento,
resultado volátil da mudança da era e da queda de impérios” [2]. Assim, é possível encontrarse nas ruínas as transformações físicas e as mudanças culturais a que esteve sujeita, sem se
limitar a ser apenas uma experiência estética.
Qualquer obra edificada é, então, de certa forma, efémera, apesar de ser construída com o
intuito de subsistir, já que, com o tempo, é inevitável que haja uma crescente degradação e
uma acumulação de elementos externos que influenciam a visão do edifício arruinado.
Apesar de a ruína ser facilmente posta de parte e esquecida pelas entidades que deveriam ser
responsáveis, é detentora de memórias e capaz de remeter o observador para um passado
mais ou menos distante, garantindo um lugar na imortalidade. Nas obras, permanecem o
sentido e a expressão máxima do pensamento humano, espelhando as características da
identidade da geração, sendo uma recordação como resgate do tempo que viveu, conferindolhe uma face imortal àquilo que poderia ser considerado um elemento irrecuperável [3].
Não obstante o facto de haver uma maior familiaridade com as ruínas históricas e uma maior
aceitação das ruínas com vivências e importâncias sociais associadas, há também ruínas
modernas que são edifícios “anónimos” deixados ao abandono, vandalizados, mutilados, e
tornam-se edifícios desfigurados (seja por negligência ou por falta de meios para combater o
processo de degradação) e, ainda, as ruínas invertidas. Estas são elementos inacabados, sem
uso, que se tornaram obsoletos. Assim são o oposto da “ruína romântica” já que os edifícios
“não caem na ruína depois de serem construídos, mas antes emergem em ruína antes de
estarem construídos” [4]. É frequente ver-se inúmeros casos de ruínas invertidas nas
metrópoles, edifícios embargados, “mortos” quando ainda não existia “vida” no seu interior,
uma vez que os interesses financeiros e a falta de meios esbarram com a intenção de elevar a
construção e, assim, tornam-se destroços da era moderna.
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2. Valorização da Ruína
A ruína tem o intuito de ser “um testemunho que nos permite ler nela todo o processo
cultural desde que se originou até aos nossos dias. Nela podemos encontrar acumuladas e
sedimentadas as intervenções culturais de uma comunidade, distinguir as transformações
físicas, as mudanças de uso e de funções, as alocações de renovados valores estéticos ou
simbólicos’’ [5].
Assim, apesar de se associar sempre à ruína um processo de subtração (através da queda ou
desmoronamento de partes da matéria) também se poderá assumir uma adição, uma vez que
o tempo acumula, na arquitetura, as marcas da história, as cicatrizes do tempo e as
passagens de cultura e de tradições.
Após o desvanecimento e a caducidade de um edifício, o seu valor não se pode condensar na
sua representação formal e documental, mas alarga-se a uma memória coletiva, a uma
perceção sensorial e aos vestígios que a pele e estrutura de um objeto arquitetónico
adquirem com a passagem da vida. Deste modo, qualquer ruína deverá ser encarada como
uma obra de arte, independente e única, capaz de deter, em si, uma personalidade ímpar.
Como afirma Pollak [6], a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade,
tanto individual como coletiva e, assim, há uma necessidade de responder a uma conservação
de um objeto arquitetónico, de retirar algum elemento constituinte ou de unir, de forma a
manter ou a modificar a identidade de um espaço.
De modo a obter uma compreensão mais alargada da história da ruína, torna-se indispensável
o reconhecimento do seu valor científico (isto é, a tentativa de encontrar uma visão racional
dos vestígios deixados pelo tempo) e também o reconhecimento das culturas civilizacionais
que haviam usufruído do espaço. Desta forma, aliam-se os conhecimentos e a relação
umbilical que o homem tem com os espaços que habita, criando, inevitavelmente, memórias.
A arquitetura tem, então, uma identidade independente, uma essência que varia de espaço
em espaço e é determinado pelo seu genius – o genius loci. Este espírito demarca a essência
que um ambiente possui e dá a vida com a relação que tem com o homem e com o lugar e
espaço em que se insere.
A importância que a ruína tem nos espaços da urbe é, hodiernamente e maioritariamente,
simbólica, dado que é associado a um passado longínquo e, estando em degradação, torna-se
catalisador de mudança.
O monumento é, assim, um espaço que carrega memórias, que rememora uma comunidade de
eventos, ritos e crenças passadas e as transporta para uma existência presente. É um lugar
cultural que afirma uma identidade e mobiliza a memória coletiva para um propósito comum,
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apagando quaisquer memórias individuais que poderão estar acarretadas à sua estrutura.
Assim, com a ação do agente temporal, o monumento começa a ser construído para criar
memórias, para estabelecer experiências estéticas e notáveis, e deixa de ser marca e
evidência de memórias passadas, funcionando como um espaço de consumo imediato e de
embelezamento das cidades.

3. Proteção da Ruína
A memória é essencial no interesse da preservação, uma vez que é ela que caracteriza o
espaço e que tenta o combate à degradação. Apesar de existirem diversos fatores que ajudam
ao esquecimento e à subtração de interesse, tais como o uso e o desgaste – a utilitas que se
transmuda e desaparece -, os mesmos “também permitem um tipo significativo de adição. Ao
longo do tempo e do uso, os conjuntos arquitetónicos ganham legitimidade ao fazer a crónica
dos padrões de vida que acomodaram. O tempo não passa na arquitetura, ele acumula”, pois,
como afirma David Leatherbarrow, deixa traços e marcas que acrescentam sempre algum
significado e elementos que constituem a essência e memória valorativa do tecido edificado
[7].

Figura 1. Joseph Mallord William Turner, Interior da Abadia de Tintern.

As cidades mais antigas possuem, na sua estrutura, elementos que se consideram a essência
da cidade, como objetos patrimoniais inatingíveis que se devem proteger incondicionalmente.
Isto porque são constituintes do tecido urbano e dão lugar a uma continuidade identitária,
sendo a cidade um monumento por um todo. Deste modo, há uma preocupação evidente de
deixar as marcas de um passado e de não intervir nas cidades da era pré-industrial, já que se
poderá considerar, segundo Ruskin, um sacrilégio. Segundo o autor da obra “Sete Lâmpadas
da Arquitetura”, “a maior glória de um edifício não está nas suas pedras, ou no seu ouro. A
sua glória está na sua Idade e naquela profunda sensação de ressonância (…) que sentimos em
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paredes que há tempos são banhadas pelas ondas passageiras da humanidade” [8]. Assim,
deverá continuar a existir um permanente interesse em habitar a cidade antiga, como se fez
no passado, de modo a garantir a identidade pessoal, local, nacional e humana.
Apesar de a questão de proteção arquitetónica ser mais aplicada e discutida no século XX,
existem registos de que já no século III se valorizava a proteção do património histórico e
cultural, uma vez que, o imperador romano Alexandre, ao notar que alguém comprava uma
construção com intenção de a demolir, aplicava coimas por infringir o código de conduta que
visava conservar e manter a imagem da cidade e do Império que governava. Mais tarde, no
final do século IV, aquando o Império Bizantino, diversas leis defendiam a manutenção da
fachada de modo a não permitir a desfiguração da sua imagem e dos seus ornamentos.
Após o período Bizantino, existem registos de interesse de preservação do património no
Renascimento Italiano, com ações ligadas ao universo da Igreja, visando a conservação de
espaços prediais e dos seus documentos. Durante o período barroco as obras de intervenção e
reconstrução foram feitas, de modo mais notório, em grandes espaços como castelos e
catedrais, de forma mais intensa na Alemanha e Itália.
Com o aumento de interesse pelos monumentos e edifícios históricos, que constituem parte
do património, começaram a estabelecer-se estudos essenciais para a criação de normas de
proteção e de salvaguarda dos “corpos vivos” da uma sociedade – os edifícios identitários de
um local. Assim, no século XIX, em França, estabeleceu-se a primeira Comissão dos
Monumentos Históricos, em 1837, que se focou, essencialmente, em monumentos
pertencentes à Antiguidade Clássica e Idade Média, salientando os edifícios religiosos e
castelos [9].
Foi nesta época que as teorias de intervenção em edifícios em estado arruinado surgiram,
uma vez que até à data eram deixadas ao abandono e capazes de serem consumidas pelo
tempo. Deste modo, com os ensinamentos obtidos com o trabalho de restauro do mestre
Viollet-le-Duc e com a permanência de alguns exemplos de edifícios em ruína, que valorizam
o passado e a arquitetura produzida na época, surgem doutrinas opostas - a teoria
intervencionista, que aposta na recuperação e intervenção de espaços degradados na Europa,
defendida por Viollet-le-Duc; e a teoria anti intervencionista, defendida por John Ruskin, que
vê a arquitetura como sendo uma construção para sempre, capaz de produzir memórias que
lhe atribuam um significado e, assim, ao ser intervencionada, perde a vida, a glória e esse
significado [10].
A adaptação da história deve vir não só com a matéria palpável e visual do passado, mas
também, como uma possibilidade de transformação e ajuste ao edificado hodierno,
acrescentando valor à herança legada pela Antiguidade. O património adquire, já no

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 054

Renascimento, um carácter público, uma vez que valorizava todo o espólio artístico das
cidades que se foram deixando acumular com as eras precedentes. No entanto, o direito de
memória que está implícito em todo o património foi apenas reconhecido quando o Estado
Italiano, a partir do século dezanove, assume a identidade nacional como sendo uma reunião
de materialidades do passado e as histórias e reminiscências a que se poderiam associar.
O património arquitetónico era, até finais do século XIX, um cuidado de interesse exclusivo e
independente de cada país e, assim, a grande parte das leis criadas são referentes à ressalva
de edifícios históricos de países da Europa. Deste modo, a preservação do património
internacional só foi tida em consideração a partir do século vinte, quando, após haver um
processo de industrialização acelerada e fora do controlo, demolindo, alterando e
descaracterizando os traços identitários das cidades, se tomou consciência de que era
imperativo proteger os edifícios incrustados na malha urbana herdada e combater o
crescimento desmedido da cidade que proliferava de modo irregular e desregrado [12].
Após as duas Grandes Guerras criou-se as Nações Unidas e a fundação da Unesco, que
defendem, com interesses globais, a preservação de todo o património com base em normas
estabelecidas em conferências internacionais.
Na Conferência de Atenas, em 1931, ao serem reunidos os países da Europa, foram debatidas
várias ideias, refletindo os processos de crescimento das cidades e tomando consciência da
preservação dos monumentos e dos elementos históricos das metrópoles. Assim, após uma
discussão com base na defensão de interesses comuns, foi criada a Carta de Atenas que
representa um conjunto de ideias de vários especialistas de todo o mundo que introduzem, na
história da preservação, a definição de património internacional e o que se deverá fazer para
a conservação do mesmo.
Já a Carta de Veneza, escrita em 1964, defende a necessidade da criação de uma associação,
independente e não governamental, de profissionais especializados em preservação e restauro
de edifícios em estado de ruína, fazendo então com que surja o ICOMOS (Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios) “dedicada à promoção da aplicação da teoria,
metodologia e técnicas científicas para a conservação do património arquitectónico e
arqueológico” [12].
Na Carta de Nairobi, escrita em 1976, foram definidos os conceitos de conjunto histórico ou
tradicional, ambiência e salvaguarda, que constituem, entre si, um património universal
insubstituível, devendo ser sempre considerados uma prioridade na proteção e manutenção
de todos os Estados em que se encontram.
Em 1979 reuniram-se na Austrália vinte e quatro países dos cinco continentes e definiram, em
consonância com a diversidade de culturas, o conceito de património mundial, tendo sempre
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em consideração um dos princípios fundamentais: “fazer tão pouco quanto seja necessário
para cuidar do sítio e torná-lo utilizável, mas, por outro lado, alterar tão pouco quanto seja
possível para que o seu significado cultural fique retido” [13]. Esta norma veio suavizar as
posições contrárias que existiam desde os primórdios da preservação dos edifícios
degradados, uma vez que, por um lado, estariam os arquitetos contra a conservação massiva
e intransigente do património, não dando espaço para a implantação de construção nova; por
outro lado, estariam os defensores acérrimos do património e da proteção das construções
primevas que se mostravam contra qualquer marca do progresso urbano e, ainda, um terceiro
grupo, onde se enquadravam os proprietários das ruínas que reivindicavam ter o poder
absoluto sobre as construções e, assim, fazer toda e qualquer intervenção que pretendessem.
O século XX foi marcado por avanços de grandes dimensões na tecnologia da construção,
motivados pelo aumento de construção em massa de modo a servir o crescente aumento da
população. Com isto, a economia sofreu uma influência pronunciada, resultando numa
excessiva cedência de espaços destinados a construção. Deste modo, foi surgindo um excesso
de edificação nova que, não sendo totalmente ocupada ou ficando exposta a negligência, teve
de sofrer intervenção, sendo recuperada e reutilizada ou mesmo demolida.
Apesar dos esforços para manter vivas as recordações arcaicas de uma metrópole, as
construções novas começam a ser uma fonte de euforia, uma forma de indústria e uma causa
de criação e preservação forçadas. Deste modo, notou-se uma edificação urbana massiva e
desproporcional às necessidades da população, onde a falta de condições para manter a
arquitetura habitável foi crescente e notória e deixou de haver forma de intervir
viavelmente, tornando a paisagem contemporânea marcada por edifícios deixados ao
abandono.
Assim, o acumular de edifícios sob estas circunstâncias traduz-se em números, reunidos nos
censos de 2011 realizados pelo INE e, segundo os quais, existem em Portugal cerca de 111 000
edifícios construídos após 1919 muito degradados ou com necessidade de sofrerem “grandes
reparações”. Existem, também, outros 735 128 alojamentos clássicos que estão considerados
como estando em risco de virem a estar degradados se não houver uma intervenção
premente. Apesar de existir um número elevado de habitações em risco, o problema maior
encontra-se noutras tipologias de construção, tais como as edificações industriais que, ao
serem expostas a alterações tipológicas, devido à crescente alteração e inovação tecnológica,
foram muitas vezes deixadas e trocadas por outras edificações mais ajustadas às necessidades
atuais.
Uma vez que, neste tipo de arquitetura a forma está sempre dependente da função, criou-se
uma dificuldade em enfrentar a alteração de programa inicial e, assim, os edifícios deixaram
de fazer sentido e deixaram de ter uma função, tornando-se inúteis elementos abandonados.
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Assim, é possível observar-se em diversos campos industriais das grandes cidades, espaços que
foram, outrora, grandes centros de produção e que se encontram, neste momento, em
esquecimento.

3. Intervenção na Ruína
Para haver uma intervenção consciente num edifício existente é preciso analisar criticamente
todos os elementos constituintes da obra e avaliar se existe, de forma coerente e consciente,
um “valor de antiguidade” que importa preservar, ficando como um legado de um tempo
vivido. Nas ruínas históricas essa análise deverá ser feita com uma maior atenção, dado que é
de interesse primordial não descurar o sentido valorativo do edifício e intervir com uma
intenção de preservar o maior legado possível para a sociedade.
Essa avaliação pressupõe a consequente introdução de novas estratégias, de novos elementos
que possuem materialidades diferentes, permitindo a exploração de uma reconstrução e de
um esquecimento (parcial ou total) do que era passado ou, estando mais interessado em fixar
o tempo remoto, remodelando a obra existente mantendo vivas as memórias coletivas e
individuais. Nas ruínas modernas há uma maior liberdade de ação, uma vez que, sendo
objetos individuais que se deixaram degradar pela ação humana e do tempo sem haver uma
preocupação urgente da sociedade em intervir, existe a possibilidade de jogar com uma
exploração de materiais e com a introdução de novos elementos ou a demolição de espaços
que não possuam relevância. que, nas ruínas históricas pode não existir (já que está
condicionado aos interesses sociais, históricos, patrimoniais e memorativos).
Esta constante comunicação entre o esquecimento e a lembrança deverá, então, ser
considerada um elemento central no conceito a introduzir. É entre as operações de demolição
e construção que se deverá encontrar o equilíbrio e não impor uma em detrimento da outra,
explorando de forma drástica a matéria existente, tal como se observa nas figuras 2 e 3. Aqui
existe uma total desconexão entre o que outrora existiu e o que foi imposto, não respeitando
materialidades, memórias e formas, tornando o edifício num elemento transgénico.

Figuras 2 e 3 “Missão Fotográfica Paisagem Transgénica” (2012), Filip Dujardin
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Apesar de ser ter consciência de que muitas vezes é necessária uma intervenção profunda,
gerando demolições quase totais dos edifícios, de modo a restabelecer o suporte estático das
estruturas, as fachadas deverão continuar a manter o seu valor rememorativo, mantendo-se
fiel às narrativas do pré-existente. Embora se saiba que nem tudo o que é velho é passível e
interessante para se submeter a uma intervenção, a demolição e reconstrução poderá ser
uma decisão a ter em consideração quando não existe valor rememorativo de relevância.
Assim irá sempre existir a interpelação inicial do que manter e do que demolir, já que “alguns
dirão que a consolidação de uma fachada arruinada é uma forma de desonestidade, negando
o seu curso natural” [14], mas, por outro lado, a substituição de elementos, a adição ou
reconfiguração de espaços poderá ser uma forma necessária e radical de manter com sucesso
uma edificação remota.
Existe uma liberdade naquilo que é a mudança, dado que, por vezes, o apagamento de
elementos em decadência amplia a associação a memórias de um passado mais ou menos
distante. Seja por materialidades controversas que, ao estando postas nos espaços de forma
claramente intencional e radical, expressam um diálogo com o passado e com o que outrora
existiu, seja por concordância em prol da fidelidade do que era realidade, originando uma
reconstituição exata, as formas de intervir não devem fugir ao equilíbrio e escolhas sensatas e
adequadas de técnicas intervencionistas [15].
Quando se trata de assumir uma intervenção em que o mote seja a diferenciação entre a
inserção e a preservação, é necessária haver uma consciência de que os materiais deverão
conjugar e formar entre si uma relação. Com este processo poderá obter-se traços
propositadamente assumidos que embelezam e tornam o abandonado em pitoresco,
aumentando o interesse naquilo que foi um elemento sucumbente à destruição do tempo.
A escolha na preservação do que tem valor remetente à antiguidade ou no que tem valor de
uso, recai, sobretudo, numa questão social. Aqui enquadram-se a importância da seleção de
ruínas a intervir, tendo sempre as implicações económicas como fator de exclusão. A questão
sensorial e rememorativa são o primeiro ponto naquilo que são as exigências da sociedade,
sendo então necessário respeitar sempre a memória do público, não impondo qualquer valor
que não seja o de potenciar o que outrora esteve construído.
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Urban Rehabilitation operations through public art.
Operações de Reabilitação urbana através da arte pública.
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Abstract
Public art as a factor of promotion of urban rehabilitation, namely the new trend of street art with paintings of facades of
buildings, in urban settlements as a way to reverse the trend of degradation. What potential brings us this new "fashion" for
local identity and collective memory, and how these actions are included in the rehabilitation plan of the intervened areas.
What are the consequences of these actions on users of the public space?
Resumo
A arte pública como fator de promoção da reabilitação urbana, a saber, a nova tendência da arte de rua com pinturas de
fachadas de edifícios, em assentamentos urbanos como forma de reverter a tendência de degradação. Qual potencial nos
trás esta nova moda para identidade local e memória coletiva, e como essas ações estão incluídas no plano de reabilitação
das áreas intervencionadas. Quais são as conseqüências dessas ações nos usuários do espaço público?
Keywords
Urban rehabilitation; Art; Sustainable development; Identity; Identity
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Operações de Reabilitação urbana através da arte pública.

Introdução:
A presente publicação tem por objetivo focar as ações de reabilitação urbana, bem
como a arte pública englobada como política de desenvolvimento sustentável através do eixo
cultural nesta área e nas ações de reabilitação urbana. A reabilitação urbana como política de
desenvolvimento sustentável, é capaz de fazer cumprir os objetivos da Agenda 21 Local, bem
como com a implantação da arte pública nas suas propostas, criando uma simbiose entre a
identidade do espaço como fator determinante em qualquer ação de reabilitação urbana, com
as memórias e o respeito do local.
Através da metodologia hipotética dedutiva, poderemos analisar vários locais em
Portugal e em Espanha onde se pratica a arte pública como forma de reabilitação, como sejam
os concelhos de Tarifa (Espanha), e de Loures, Estarreja (em Portugal) entre outros.
Fotografia 1 - Tarifa - Espanha

Fotografia 2 - Estarreja, Portugal Fotografia 3 - Loures, Portugal

A discriminação positiva alcançada pela arte e a cultura nas ações de reabilitação
urbana, e incrementada nas políticas de desenvolvimento da ação de RU, ainda que muitas
vezes a mesma seja posta em segundo plano, em detrimento dos restantes eixos de ação desse
desenvolvimento sustentável, são matéria de análise nesta publicação.
Os pilares do desenvolvimento sustentável, bem como as políticas publicas de obtenção
de efeitos nesse eixo da arte e cultura, aliada às tecnologias de informação e de comunicação,
bem como a inclusão da participação da população nos processos de decisão, que interagem
com o território e por sua vez a identidade do espaço.
São analisadas as relações internas do sistema urbano que promove potencialidades de
degradação das áreas urbanas e o processo de perda de identidade das mesmas, bem como a
criação de novas identidades em locais distintos dos previamente existentes.

Desenvolvimento:
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A crescente expansão dos aglomerados urbanos, registada nos últimos anos nas cidades
europeias, e com especial incidência em Portugal, expuseram a problemática da degradação
física e social, económica e ambiental dos centros urbanos. A necessidade de reabilitação
urbana destes espaços, em todas estas variantes, torna-se onerosa, procurando-se novas formas
de superar tais problemas com políticas de desenvolvimento sustentáveis.
No entanto, muitos municípios optam por uma técnica barata, sem qualquer plano
integrado de reabilitação, alterando apenas a estética do espaço com pinturas de fachada,
normalmente indicando que se trata de reabilitação do espaço.
A identidade do espaço é assim alterada de forma rápida através de uma pintura, de
uma demolição ou de qualquer outra obra avulsa e sem qualquer tipo plano integrado de
reabilitação do espaço.
De acordo com o Relatório de Brundtland (1987)[1], podemos definir a sustentabilidade
como a “capacidade de tornar o desenvolvimento sustentável, por forma a garantir a satisfação
das necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem
as suas próprias necessidades” (World Commission on Environment and Development, 1987).
Apesar desta definição muitos consideram o ponto de viragem do tema sustentabilidade nos
termos de Carson no que diz respeito à complexa trilogia entre ambiente, a economia e o bemestar social (IISD, 2012)
Ora, a reabilitação urbana dos centros históricos tem em si mesma esta trilogia ligada
a estes três pilares fundamentais, a questão ambiental da valorização do existe, a económica
e a social.
De acordo com Read (1968) [2] sendo o sentido estético intrínseco ao homem e que,
este não depende do desenvolvimento intelectual do indivíduo. Não se sabendo quando a
humanidade terá começado a criar obras de arte, e até porque terá surgido essa carência.
Segundo Janson (1989) as respostas para estas questões ainda não são conhecidas.
É evidente que o relacionamento entre o meio social e a arte tem progredido para uma
relação especial especialmente sentida desde o final do século XX. Segundo Remesar & Ricart
(2010)[3] as intervenções direcionam-se cada vez mais na criação e na arte onde os seus agentes
procuram integrar as boas práticas sociais nas suas intervenções.
Com o relacionamento especial entre a arte e o espaço físico, designado de eventos
culturais a arte e a cultura ganham, cada vez mais, um peso gradual, tanto ao nível social como
económico. A influência deste relacionamento pode ser benigna para as sociedades,
especificamente para os seus utilizadores e para o local de implantação e zonas limítrofes. O
artista começa assim a ter o papel de dinamizador da transformação social do ambiente
construído. (Ulldemolins, 2009)[4].
Sendo benigna para as sociedades até como agente dinamizador social e económico,
pode também revestir uma forma de reação e ou resistência, e mesmo assim não deixa de
influenciar o espaço em que se situa, e a identidade do mesmo. Segundo Reed (2005)[5], mesmo
em situações em que se verifica uma opressão extrema (como em casos de ditadura ou de
guerra), o ser humano tenta resistir, através da expressão artística, manifestando a sua visão,
muitas vezes de forma camuflada, sob a forma de arte, em todas as suas diferentes
manifestações.
A identidade do local, aliada ao sentimento de pertença dos seus utilizadores é um
aspeto extremamente importante, para o tecido social das comunidades e aspeto central nas
operações de reabilitação urbana. Desta forma, o património surge como elemento essencial
no fomento da identidade histórica das comunidades, enquanto elo de ligação entre o passado
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e o presente. É essencial a sua valorização e preservação, para que se torne um bem a transmitir
às gerações futuras. Podemos afirmar que o património pode apresentar-se como um recurso
precioso para o tecido urbano de desenvolvimento sustentável, dado que alia o
desenvolvimento social, o ambiente, e a economia local.
Não só a reabilitação urbana do espaço público cumpre esta função de sustentabilidade,
assim como a reabilitação das edificações, que ao promover a proteção e a conservação do
património é indispensável para o desenvolvimento (sustentável) das comunidades. Desta forma
é possível (pelo menos em teoria) reduzir grandemente a utilização de recursos naturais em
massa, possibilitando ainda a autorrecuperação dos sistemas naturais. Permite, ainda, a
redução dos impactes ambientais derivados da produção de materiais de construção, da
extração de matérias-primas e do transporte de materiais (Abraham, Loren E. et al., 1996)[6].
Desta forma podemos afirmar que a reabilitação urbana apresenta-se como uma estratégia de
planeamento, a incluir nos objetivos das agendas 21 locais, dado que:
a) Reduz impactos ambientais (pela redução dos RCD’s e diminuição da procura de
matéria prima);
b) Aumenta a identidade do local;
c) Potencia a sustentabilidade.
Sendo um fator potenciador da sustentabilidade, dado gerar uma redução significativa
dos impactes sobre o ambiente, afirma-se como uma estratégia extremamente eficiente para
a promoção do desenvolvimento sustentável (Piedade,Rodrigues, A. M. Roriz, L., 2000)[7].
Competirá aliar a arte às ações de reabilitação de edifícios podendo assim responderse a todas as dimensões do desenvolvimento sustentável.
Ilustração 1 - quatro dimensões do desenvolvimento sustentável
Fonte: http://amigosdoambiente4.blogspot.pt/2013/04/

[21]

É assim essencial e fundamentada, a importância da utilização e ocupação de espaços
degradados ou abandonados, dando oportunidade às alterações de usos, que permitam a
concretização de atividades artísticas.
O espaço físico como recurso de sustentabilidade, a reabilitação urbana, permite a
reutilização deste cada vez mais finito, potenciando e ou contendo a dispersão urbana e as
áreas de expansão aos perímetros urbanos. De acordo com Jourda, (2009)[8] este facto necessita
ainda de ser reconhecido, por muitas das sociedades definidas como desenvolvidas. “O solo é
um recurso vivo e insubstituível que, uma vez removido ou morto, pode levar décadas e em
algumas regiões milénios para que se consiga regenerar” (Abraham, Loret E. et al., 1996)[6].
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Uma outra questão que se coloca é a forma como são utilizados os espaços e a utilização
destes com as novas tecnologias de informação e de comunicação. Tendo em conta que o modo
como os espaços são utilizados, os horários em que são utilizados e a partilha destes, espaços
torna necessário reexaminar o seu uso. Tirar um maior proveito da sua utilização dos espaços,
inclusivamente através da reabilitação dos já existentes, poderá ajudar a reduzir as emissões
de carbono, contribuindo assim para a sustentabilidade das sociedades.
Desta forma assume o urbanismo um papel fulcral na resolução de questões relativas a
espaços públicos e à sua escassez. Segundo Carroon (2010)[9] “Através de um desenho urbano
apropriado, pode intervir, por exemplo, na qualidade do ar e na minimização do ruído. Pode,
ainda, desempenhar um papel importante na mitigação dos efeitos negativos causados pelo
parque construído. Há medidas que, a serem tomadas atempadamente, podem conseguir
impactes significativos na melhoria das condições de vida nas cidades, promovendo,
concomitantemente a sustentabilidade das áreas urbanas”.
A resolução de problemas que assolam as cidades pode ser significativamente resolvidos
através do papel da criatividade, de acordo com Landry & Bianchini (1995)[10], no entanto o
conceito de “criatividade” deverá ser definido a várias escalas pelos diversos atores de
governança que varia desde o bairro, passando pela cidade e chegando á região, como nos
demonstrou Borén & Young (2012)[11].
As cidades sempre foram locais onde se potenciam as oportunidades, mas também os
problemas, a mudança e a crise. A sobrelotação populacional, a desordem social, as doenças,
os conflitos derivados de questões relacionadas com o uso do solo, e com o solo, ou a falta de
infraestruturas, tem sido muitas vezes abordada de formas inovadoras e criativas (Landry &
Bianchini, 1995)[10]. Efetivamente as cidades que não conseguem implementar processos de
inovação para o seu desenvolvimento e crescimento, rapidamente colapsam e as suas indústrias
desaparecem. (P. G. Hall, 1998)[12].
Desta forma a arte, a cultura e a criatividade revelam-se instrumentos valiosos para a
atingir o desenvolvimento sustentado devendo parte de políticas de reabilitação ter integrados
estes conceitos. Efetivamente as atividades artísticas são cada vez mais utilizadas no
desenvolvimento de boas práticas sociais (Remesar & Ricart, 2010)[3]. Já para Andre & Carmo
(2010)[13] ao nível do desenvolvimento urbano (incorporando todas as suas vertentes,
nomeadamente a ambiental, a económica, a territorial e a social), a criatividade, associada à
arte e à cultura, tem-se revelado crucial. Desta forma a criatividade, a arte e a cultura tornamse incitadoras do desenvolvimento económico, social e territorial da cidade (furtado & Alves,
2012)[14]. Esta tendência, inclui assim as atividades criativas como vetores de geração de
dinâmicas de reabilitação e de regeneração do desenvolvimento urbano que devem ser tidos
em conta nos planos de sustentabilidade em reabilitação urbana.
A participação das populações nos processos de governança, é, mais, uma das formas
de promoção da equidade social que tem sido utilizada nos últimos anos, nomeadamente,
através de projetos de arte participativa (Ulldmolins, 2009)[4]. Estes produzem impactes sociais
positivos ao desenvolvimento das economias locais, assegurando a aproximação de grupos
sociais, étnicos e raciais distintos, como apontam vários estudos neste campo (Kleinhans et al.,
2012)[15].
A atratividade das cidades, também pode ser positivamente influenciada pelo
desenvolvimento intenso da arte e cultura, e, são já vários os investigadores a comungarem da
mesma opinião, que esta é uma boa estratégia. Com o discurso que a arte e a cultura podem
ajudar, para além de atrair, também a reter trabalhadores qualificados, criando assim uma
economia forte, viável e competitiva. O forte impacto positivo na qualidade de vida,
potencializado pela cultura e pela arte, criando uma cultura urbana vibrante, criativa e
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inovadora. Apesar de a cultura e a arte serem muitas vezes os parentes pobres do planeamento
de sustentabilidade de reabilitação urbana, ou postas em um plano inferior, podem revelar-se,
contudo ferramentas que permitem melhorar a competividade, a economia, bem como a
qualidade de vida das cidades. (Azmier, 2002)[16].
O espaço, enquanto lugar físico tem sido debatido entre investigadores, académicos,
sociólogos, urbanistas e arquitetos. Elemento extensamente teorizado que denota a
importância do mesmo enquanto elemento da vida social e económica das cidades. Richard
Florida sugere que o espaço continua a ser um fator de extrema importância para a atividade
económica tendo em conta a tendência para o agrupamento de empresas similares, formando
clusters (Flórida, 2003)[17]. Esta tendência denota-se quer a nível local, como a nível regional
(nunes, Tomé, & Pinheiro 2012)[18].
Nos termos de Roht podemos também afirmar que a reabilitação é um processo de
revitalização ou de regeneração a médio e longo prazo, com o intuito de melhorar o espaço
urbano e a qualidade de vida das populações nomeadamente através de uma abordagem
integrada de políticas urbanas (Roth, 2004, p.75)[19].
Neste âmbito, o Conselho da Europa promove uma visão integrada das políticas de
ordenamento do território, através de uma Nova Política Europeia de Reabilitação Urbana, mas
que não aborda a perda de identidade inicial nem a criação da nova identidade, e que importa
adaptar para a realidade que tenho estado a descrever.

Ilustração 2 - Relações internas do sistema urbano (adaptado)
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No entanto, os centros urbanos históricos não dispõem de solo livre para construção e
apresentam uma variedade de edifícios históricos incompatíveis com o tipo de desenvolvimento
que ocorre atualmente nas áreas periféricas urbanas, nomeadamente os grandes centroscomerciais (Faulk, 2006)[20]. Esta realidade pode ser considerada como uma condicionante
significativa, ou, numa perspetiva diferente, como uma oportunidade de intervenção
diferenciada.
Ou seja, a identidade do lugar é perdida, não só pela procura de habitação nos
subúrbios, mas agora também pela procura incessante de alojamento para turismo, tenha ele
a classificação que tiver em termos de designação.
Algumas sínteses destas relações poderão ser observadas na tabela da página anterior.
Partimos do aumento da população urbana, o que por si só, seria uma vantagem do
núcleo urbano, dada a atratividade do mesmo, no entanto e tendo em conta o aumento da
população, levará necessariamente a um aumento da procura de habitação.
Tendo em conta que a habitação dos centros, núcleos urbanos é mais antiga e já não
satisfaz as necessidades dos novos utilizadores, estes iniciam uma procura de habitação nos
subúrbios e nas periferias das cidades/núcleos urbanos centrais.
Evidentemente que esta procura é originada por melhores condições de habitabilidade
e potencia um aumento da qualidade de vida aos seus moradores.
Este fato, no entanto, origina a alteração das estruturas de produção e emprego, dado
que os terrenos vagos na periferia irão sendo “engolidos” por uma urbanização em expansão.

Conclusão:
A arte como elemento central nas políticas de desenvolvimento sustentável nas
operações de reabilitação urbana, é uma mais-valia para o sucesso da ação, já que a mesma
tem em si três pilares fundamentais como sejam a questão ambiental da valorização do
existente, a económica e a social.
A relação especial que se tem sentido nas últimas décadas entre as ações de
reabilitação urbana e a arte onde os seus autores procuram integrar as boas práticas socias nas
suas intervenções, é a prova dada que esta aposta é uma aposta ganhadora e de sucesso, como
confirmam inúmeros autores.
A identificação das operações de reabilitação urbana, no âmbito da Agenda 21 local,
tendo em conta os valores que ambas as ações traduzem poderá trazer um novo ânimo a este
instrumento de planeamento, virado para as populações e com beneficio imediato quer para
estes, quer para o espaço. Todos os fatores de desenvolvimento sustentável são coincidentes
em ambas as ações. Competirá ao poder legislativo, criar condições legais de através da opção
da Agenda 21 Local alargar o âmbito de intervenção também á Reabilitação urbana, que garanta
os fatores de sustentabilidade que a Agenda 21 Local quer impor nesse município.
A identidade do local como fator determinante para o sucesso da intervenção artística,
quando estamos perante uma ação de reabilitação urbana é fundamental, dado que as
intervenção avulsas e sem plano de atuação tem o sentido oposto do pretendido, e poderão
apenas eventualmente ser acolhidas em ações de regeneração, e ou revitalização urbana, mas
nunca em ações de reabilitação urbana dado que estas têm obrigatoriamente de dignificar a
identidade do espaço, e não transforma-lo em qualquer outra coisa.
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Dar oportunidade a novos usos que sejam compatíveis com a identidade e a memória
do local, através de políticas de desenvolvimento da operação de reabilitação urbana, não só
no imediato mas programando os efeitos futuros que toda a área sofrerá, bem como as medidas
preventivas de conciliação com os novos usos agora propostos.
A criatividade como fator de sustentabilidade, e que poderá levar a alteração completa
do paradigma do local, do abandono ao uso do espaço público e privado. A apetência do local
para diversos fins, às vezes até distintos do inicial, mas mantendo a identidade do local.
A abordagem integrada de políticas urbanas tendo como esquema a adaptação das
relações internas do sistema urbano que criam potencialidades para a degradação e abandono
das áreas centrais dos núcleos urbanos, com a criação e a perda de identidade do local de uns
para outros.
A interligação de vários modelos de sustentabilidade nas operações de reabilitação
urbana, seja a A21L, seja o plano de reabilitação urbana, seja o próprio PMOT em vigor para a
área, não podem esquecer os benefícios demonstrados no planeamento e execução do uso dos
4 eixos do desenvolvimento sustentável, para que as ações de reabilitação urbana preservem a
identidade do local, em detrimento das renovações urbanas, e das regenerações urbanas, que
criam os espaços semelhantes e sem qualquer tipo de identidade, independentemente do
espaço físico onde estes se situem.
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Abstract
This article presents a reﬂection on the characteristics and problems associated with the public space in urban settlements
of very low population density situated in rural areas. The common public policies in these cases and the practical results of
this policy were analyzed.
Resumo
O artigo representa uma reﬂexão sobre as características e problemas associados ao espaço público em aglomerados
urbanos de muito baixa densidade populacional situados em meio rural. Foram analisadas as políticas públicas frequentes
nestes casos e os resultados práticos dessa política.
Keywords
public space; public policies; low density urban settlements
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O ESPAÇO PÚBLICO URBANO NOS MEIOS RURAIS
Introdução
No presente artigo pretende-se identificar as principais características do espaço público nos
aglomerados urbanos de pequena dimensão situados em zonas rurais e refletir sobre a qualidade
destes espaços, as políticas públicas subjacentes e quais as mais valias que podem representar
para a população.
Nos últimos anos a administração e a população em geral tem vindo a tomar consciência da
importância do espaço público. A propósito das novas tecnologias, do intenso tráfego que se
acumula nos acessos às cidades e no seu interior, a enorme quantidade de área que o
estacionamento ocupa, o problema dos transportes públicos, da mobilidade suave e das
ciclovias, os espaços verdes de fruição, os encargos que representam para as autarquias os
pequenos espaços verdes que foram cedidos pelos loteamentos particulares ao longo das
últimas décadas, têm sido o mote para se escrever e refletir sobre o espaço público. No entanto
a maioria das reflexões sobre o tema incide sobre a Cidade, os grandes meios urbanos onde a
densidade populacional pressiona e aumenta exponencialmente os problemas. Não significa por
isso que os aglomerados urbanos de pequena dimensão e de muito baixa densidade não possuam
problemas com o espaço público, seguramente diferentes dos que se passam na cidade.
A metodologia adotada para a análise dos problemas do espaço público nos aglomerados
urbanos de baixa densidade é empírica e prende-se com a observação direta de diversas
localidades dos concelhos de Sintra e Mafra e mais especificamente do caso da localidade do
Seixal, Freguesia de Terrugem e S. João das Lampas, Concelho de Sintra e Baleia, freguesia da
Carvoeira, Concelho de Mafra. Para o estudo foi entrevistado o Presidente da Junta de Freguesia
de S. João das Lampas, analisado o cadastro rústico, Plano Diretor Municipal e a situação no
local bem como consultada bibliografia.
Enquadramento e Conceitos
Os espaços urbanos de baixa densidade estão definidos no Decreto Regulamentar nº 11/2009
como “áreas edificadas com usos mistos às quais o plano municipal de ordenamento do
território atribui funções urbanas prevalecentes e que devem ser objeto de um regime de uso
do solo que garanta o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas”. No entanto no diploma não são referidos
parâmetros mínimos ou máximos de densidade habitacional de referência.

Os índices variam referentes a aglomerados de baixa densidade estão definidos em diversos
estudos consoante o ano ou organismo. Para o European Union Labour Force Survey 2005 a
expressão “área escassamente povoada” é utilizada para definir regiões que apresentem uma
densidade populacional inferior a 100 habitantes por km2 e não sejam adjacentes a povoações
com índice de densidade populacional superiores a 500 habitantes por km2.
De acordo com o PDM de Sintra a baixa densidade habitacional refere-se a aglomerados com
uma densidade máxima de 15 fogos por hectare (1500 fogos por km2).
No caso de Mafra os núcleos urbanos de menor densidade estão definidos com uma densidade
até 30 fogos por hectare (3000 fogos por km2).
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De acordo com a deliberação nº 55/2015 da Comissão interministerial de Coordenação do
Portugal 2020 datada de “Não existe uma classificação legal única para o conceito de Município
de baixa densidade. Têm vindo a ser adotados diferentes critérios, centrados ora na densidade
populacional, ora no rendimento per capita de cada Concelho ou da NUTS 3 a que o Concelho
pertence.”

O Quadro de Referencia Estratégico Nacional Portugal 2007-2013 define zonas de baixa
densidade as que estejam abaixo dos 50 habitantes por km2.

A definição de zonas rurais O Quadro de Referencia Estratégico Nacional Portugal 2007-2013
observou a metodologia da ECDE tendo como resultado que são consideradas zonas rurais as
freguesias com uma densidade demográfica inferior a 150 habitantes por km2

Atendendo à sua envolvente e as atividades desenvolvidas, de acordo com a definição constante
no DR nº 11/2009- “correspondendo a espaços edificados com funções residenciais e de apoio

a atividades localizadas em solo rural” e “núcleos de edificação concentrada, com um mínimo
de dez edifícios, servidos de arruamentos de uso público, com funções residenciais e de apoio a
atividades localizadas em solo rural.”(DGOTDU, 2011:39) as localidades em estudo podem ser
consideradas aglomerados rurais.

O espaço público é definido pelos dicionários como um espaço que é comum por oposição ao
privado. É o lugar que está aberto a todos (Brandão, Carrelo, Águas, 2002), possuem livre
circulação, são espaços de lazer e recreação, contemplação e preservação da Natureza.
Entende-se o espaço público como o local determinante para o encontro e relações entre a
população (Mendonça, 2007). O espaço público estimula os comportamentos, positivos ou
negativos (Heitor, 1996).
Os espaços públicos fazem parte da dinâmica económica das localidades seja por promoverem
o aparecimento de atividades económicas diretamente relacionadas com a fruição e
atividades realizadas no espaço público seja por promoverem a qualidade de vida das próprias
localidades, tornando-as mais atrativas a novas fixações populacionais (Gonçalves, 2006).
O espaço público pode ser definido de várias formas mas a sua caraterística principal é o facto
de pertencer a todos, sob a tutela do estado (Borja e Muxi, 2003:44).
A tutela do estado está definida na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro atribuindo às Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia em especial, a sua intervenção no espaço público.
A Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro estabelece, entre outros, as atribuições das juntas de
freguesia e das Câmaras Municipais sendo que, para o caso em apreço serão relevantes as os
art.º 7º e o art.º 16º onde são definidas respetivamente as atribuições e os conteúdos das áreas
de intervenção de forma concreta das Juntas de freguesia, onde consta nomeadamente a
conservação e construção de diversos equipamentos (abrigos, sanitários, lavadouros) a gestão,
manutenção e construção de parques infantis e equipamentos desportivos, construção,
conservação e reparação de chafarizes, fontanários públicos, conservação e reparação de
sinalização vertical, proceder à manutenção de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais.
Compete ainda a administração e utilização de baldios quando não existam assembleias de
compartes.
No mesmo diploma está prevista a delegação de competências da Câmara em relação às juntas
de freguesia, através de protocolos e acordos de execução e destas com grupos de moradores.
Na entrevista efetuada com o Sr. Presidente de Freguesia de Terrugem e S. João das Lampas
ficou bem claro que as dificuldades destas juntas de freguesia prendem-se com dois fatores
principais. Por um lado como são freguesias com baixa densidade habitacional, têm grandes
extensões de área a tratar mas poucos eleitores e, como os financiamentos são calculados por
número de eleitores, estas freguesias ficam sempre desfavorecidas. Por outro lado a própria
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Câmara Municipal não delega mais do que o estritamente indicado na lei (em algumas situações
fica mesmo aquém do legislado) pelo que a junta de freguesia depende em absoluto da
iniciativa da Câmara que, em relação a este tipo de territórios, não existe.
Ao contrário do que acontece nas cidades e nos seus subúrbios satélite, nas zonas rurais existem
poucos ou quase nenhuns loteamentos pelo que as parcelas de provenientes de cedência para
o espaço público são inexistentes ou muito escassas, representando apenas 15,18% da área
loteada e apenas 9,6% da área cedida se destina a Espaços Verdes. Os loteamentos representam
apenas 6,1% da área urbana da freguesia (1074,87ha)
Quadro 1: produção própria com base nos dados disponíveis da Câmara Municipal de Sintra

nº alvarás nº fogos

79

663

área total freguesia área total loteada área cedida

8360ha

65,5749ha

9,9566ha

Ainda assim existem parcelas de domínio público entre as parcelas de terreno privado. Estes
baldios, eiras ou simples alargamentos de rua, frequentemente junto a fontanários ou
lavadouros, são o que resta de espaço público além dos arruamentos estreitos. Os arruamentos
são os mesmos que serviam a população de há cem anos atrás (ver figura 3).
Relativamente aos espaços públicos com alguma dimensão, por norma correspondem a espaços
que tiveram o seu uso e a sua função social, em tempos, mas que caíram em desuso ao mesmo
tempo que as atividades locais se alteraram. Frequentemente correspondem a eiras e fornos
comunitários, lavadouros e fontes, poços e outros equipamentos públicos que serviam a
população rural há um século atrás e de que, muitas vezes, já nem sequer há memória no local,
ficando só um espaço em terra batida ou pavimentado indistintamente com o arruamento.
São precisamente estes os espaços que podem ser recriados, requalificados, dotados de
interesse. Embora alguns autores desconsiderem os largos por considerarem que lhes falta
intencionalidade na forma, outros consideram que precisamente a sua irregularidade os dotam
de caraterísticas únicas e especiais (Carmona; Heath; OC; Tiesdell, 2003).
Frequentemente a própria população apropria-se destes espaços e dá-lhes vida, com ou sem o
apoio da administração, de uma forma informal. Vários autores consideram que estas
apropriações são sinais claros da necessidade sentida pela população de reestruturação do
espaço, de requalificação e adequação às suas necessidades atuais (Mendonça, 2007;
Nishikawa, 1984; Santos e Vogel, 1985).
Ao observarmos estes aglomerados urbanos de uma forma geral podemos apercebermo-nos que
frequentemente não existe também qualquer tipo de espaço de reunião ou lazer, excepção
feita para o adro da Igreja ou a explanada do café local. Também não existe espaço verde de
enquadramento nem de permanência.
A reunião da população na urbe é inata, faz parte do ser humano, no entanto ele precisa de um
pretexto, seja qual for, para se dispor a reunir Se o espaço em questão não possui qualquer
tipo de atrativo (seja uma venda ambulante, uma sombra providenciada por uma árvore
frondosa, uma fonte). Não basta ter um espaço livre mais ou menos tratado, precisa também
do pretexto (Cullen, 1983:105), um motivo racional que justifique a deslocação e a
permanência (GEHL, 2001:117).
Da entrevista realizada com o Sr Presidente da Junta de Freguesia de Terrugem e S. João das
Lampas foi possível esclarecer diversos pontos que se prendem com a apropriação do espaço e
precisamente com o pretexto. A localidade do Seixal possui diversos locais que em tempo foram
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de reunião, nomeadamente os fontanários e as eiras que hoje se encontram quase todos ao
abandono. Foi referido pelo Sr. Presidente que os espaços verdes e as sombras não são uma
prioridade porque à volta da aldeia existe “muito verde”.
Nos arruamentos, frequentemente com dimensionamento inferior ao que ditam as regras
urbanísticas para um arruamento com dois sentidos, não existe a preocupação da colocação de
árvores que possam refrescar o espaço público, recorrendo os transeuntes à sombra dos muros
ou de alguma árvore privada que ocasionalmente seja suficientemente frondosa para fazer
sombra na rua. Na entrevista com o Sr. Presidente foi esclarecido que a plantação de árvores
e o tratamento das vias bem como a sinalização são da responsabilidade da Câmara Municipal
que pode delegar nas Juntas de Freguesia, o que no caso não acontece, vendo-se assim a junta
numa situação de receber as queixas dos fregueses sem lhes poder dar solução por falta de
verbas e competências. O principal tratamento que é dado pela junta de freguesia aos
arruamentos é a desmatagem das bermas e passeios e a reparação de alguns buracos no
betuminoso.
Estudo de caso:
Foi escolhido como exemplo a estudar a localidade de Seixal, freguesia de S. João das Lampas,
Concelho de Sintra e por comparação a localidade de baleia, Freguesia de carvoeira, mafra. As
duas localidades são contíguas mas têm caraterísticas em relação ao espaço público bem
distintas.
A localidade do Seixal, bem servida de acessos para a sede de concelho através da Estrada
Nacional 247 e para Mafra e Ericeira, situa-se numa das freguesias mais dispersas e de baixa
densidade do Concelho de Sintra. A freguesia tem uma área de 83,6 Km2, 16 542 pessoas
distribuídas por 63 lugares.
Nos casos em apreço, Freguesia de S. João das Lampas e Terrugem, Sintra e Freguesia da
Carvoeira, Mafra, de acordo com os censos de 2011 estamos perante densidades populacionais
diferentes mas ambas de baixa densidade, respetivamente 110 fogos/km2 (197hab/km2) e
199fogos/km2 (259 hab/km2), ainda assim ambos aglomerados habitacionais de baixa
densidade, ainda que não inseridos em municípios considerados de baixa densidade.
Atendendo à sua envolvente e as atividades desenvolvidas, as localidades em estudo podem ser
consideradas aglomerados rurais nos termos do DR 11/2009.

Gráfico 1- Ocupação/Uso do Solo – União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem
Fonte: Relatório de caraterização e Diagnóstico do Concelho de Sintra

A localidade, em linha reta situa-se a 1,5 km do mar mas por estrada fica a cerca de 4,5km.
Não possui acesso direto à praia de S. Julião apesar da curta distância, excepto se for por
serventias e caminhos agrícolas.
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O PDM de 1ª geração, ainda não revisto, indica a área de núcleo urbano histórico, no entanto
dentro desta delimitação existem diversos arruamentos em terra batida.

Figura 2- Extrato do PDM- Seixal- S. João das
Lampas

Figura 1- Rua do cerrado do Moinho em terra
batida

É facilmente observável que algumas das áreas de espaço público são generosas (duas com
cerca de 5000m2, ver figura 4) onde poderiam ser facilmente criados parques verdes com locais
de diversão para os mais jovens e circuitos cicláveis que fizessem a ligação quer com a praia
quer com as localidades confinantes.

Espaço Público

Figura 3- Planta de cadastro rústico (parte da secção C) da localidade do Seixal, S. João das Lampas, Sintra
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Neste momento estes locais estão descaraterizados, são espaços que deixaram de ser de todos
para ser de ninguém e são utilizados pelos motociclistas de 2 e 4 rodas que pretendem fazer
todo o terreno passando no meio da povoação a grande velocidade.
Através dos censos de 2011 e pesquisa local foi possível aferir que na localidade existem
sensivelmente a mesma percentagem de crianças e de idosos mas não existe qualquer
cuidado com a sua segurança nos
arruamentos.
Também não existe a preocupação de
diferenciar a zona pedonal pelo que os
transeuntes circulam no meio da rua e os
veículos, por vezes com velocidade
excessiva para o local, variam entre
circular pelo meio da rua (como se fosse
de
sentido
único)
ou
encostar
completamente à berma se se cruzarem
com outro veículo. O mesmo se passa em
relação ao estacionamento, que é feito
na rua, sem qualquer preocupação com
os outros veículos ou com as pessoas.

Figura 4- Largo do Langueirão

De referir que a sinalização em toda a área do aglomerado urbano só existe onde os
arruamentos confrontam com a estrada nacional 247, os restantes arruamentos não possuem
qualquer sinalização seja relativamente ao sentido da rua, mesmo nos arruamento que não
possuem as dimensões mínimas para duas vias, quer passadeiras, estacionamentos ou qualquer
outra sinalização.
Nem todas as localidades rurais de baixa
densidade têm este problema de forma
tão acentuada, a localidade confinante
a Norte, designada Baleia, pertence à
Freguesia da Carvoeira e ao concelho de
Mafra e, claramente, as preocupações
com o espaço público são mais
evidentes e resolvidas. Nesta localidade
existe a diferenciação entre a zona
pedonal e a via através do material
utilizado na berma. Recentemente foi
construído um passeio ao longo da rua
Figura 5- Estrada Municipal, Baleia
principal de acesso à praia de
dimensões generosas onde os moradores
fazem as suas caminhadas e tornou-se um local seguro e apetecível de ser feito a pé
demonstrando bem a necessidade que estes locais têm de serem tratados e qualificados. Neste
concelho gradualmente os arruamentos têm vindo a ser qualificados, primeiramente nos
arruamentos principais dos aglomerados e os caminhos e estradas municipais que fazem a
ligação entre localidades onde têm vindo a ser executadas zonas cicláveis paralelamente com
passeios de dimensões adequadas. A política de espaço público não se tem conformado com a
frequente reduzida dimensão dos arruamentos existentes e tem utilizado os mecanismos legais
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para promover o alargamento das vias onde é necessário, sendo executadas as requalificações
com um projeto de conjunto e não de forma
avulsa.
Desde há várias décadas que neste Concelho
tem vindo a ser desenvolvida uma política de
qualificação dos espaço públicos tendo sido
aproveitado os largos para criação de espaços
de reunião. Na década de 90 foram criados uma
série de locais de “contemplação”, que não
obtiveram a adesão da população por falta de
enquadramento mas que sucessivamente têm
vindo a ser repensados e alterados numa
perspetiva de real utilização pelos munícipes.

Figura 6- Largo do Rossio, Baleia

No lugar do Seixal foi recentemente foi requalificada a Fonte da Faceira, local de antiga reunião
onde se executavam tarefas diárias relacionadas com a agricultura e pastorícia e onde se
encontra um lavadouro. Das actividades outrora ligadas a este espaço restavam a bica , o
tanque e o lavadouro que foi utilizado como tanque de rega durante bastante tempo. Todo o
espaço envolvente estava abandonado e o acesso era efetuado por um caminho de terra batida.
Nos últimos anos tem sido à
sombra das aroeiras que neste
local se têm reunido os
moradores para fazer a festa do
S. João.
Recentemente um
grupo de moradores reuniu
vontade e algum dinheiro, fez
uma proposta à junta de
freguesia de criação de um
espaço onde se pudesse celebrar
o S. João condignamente. Foi
efetuada a requalificação do
local com a recuperação do
lavadouro e da fonte e
Figura 7- Fonte da Faceira, Seixal
introdução de um grelhador em
tijolo tendo para isso contribuido
monetáriamente a população e a Junta de Freguesia contribuiu com a mão de obra. Foi
asfaltado o acesso, pavimentado com empedrado o recinto e o local tem sido utilizado para os
mais variados fins. Além da festa de
S. João reúne-se também a
comunidade ucraniana que existe na
aldeia e arredores bem como é
utilizado para festas de aniversário
ou apenas para descansar. Aos
poucos, o espaço está a ser
apropriado pelas pessoas e espera-se
que venham agora a usufruir muito
mais, criando, de novo, identidade
com o local. O sentimento de
pertença ao lugar e a relação que se
estabelece com o espaço é facilitado
pelas qualidades estéticas espaciais
Figura 8- Fonte da Faceira, Seixal
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e formais do local (Borja e Muxi, 2003: 56).
Conclusão

A estruturação e qualificação urbanística dos aglomerados urbanos em zonas rurais, contribui
para a atração de população (DGODU, 2011:39). Conclui-se portanto que é necessária uma

alteração nas políticas públicas das autarquias relativamente a este tipo de espaços. As
autarquias, têm a competência e os meios técnicos elaborarem planos e estabelecerem regras
e elaborarem com as juntas de freguesia os respetivos protocolos e condições de execução. Se
as autarquias com a participação das juntas de freguesia e a participação da população
colaborarem no sentido de dotar este espaço público de condições de fruição, gradualmente
estas pequenas localidades poderão deixar de ter o abandono a que estão votadas neste
momento ganhando assim quer qualidade de vida quer atratividade relativamente a centros
urbanos de maior densidade.
Não se trata apenas de uma questão financeira da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia,
trata-se sobretudo de uma alteração de mentalidades. Os espaços urbanos devem ser dotados
de características físicas que permitam a utilização segura e a fruição dos espaços pela
população, independentemente do facto de o espaço circundante ser rural ou urbano. Os
espaços que não estão tratados são abandonados tornando-se um problema para os cidadãos e
para as autarquias, quando são qualificados tornam-se então espaço público, de todos.
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Comparison between design methods of glued-in rods in timber elements.
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Abstract
Glued-in rods are a joint system increasingly used in the design of timber structures. During the last 30 years, several
studies were conducted concerning this issue, resulting in the proposal of multiple design methods. Basic design rules were
included in the 1997 version of EC5 part 2. However, in the absence of agreement in the 2004 reviewing process, this topic
was removed from the ﬁnal document, leading to a normative vacuum. The absence of consensual design rules constitutes
the major obstacle in the execution of this kind of joints. The present study analyzes and compares various design methods
available in the literature.
Resumo
Os varões colados (glued-in rods) são um sistema de ligação crescentemente utilizado na realização de ligações em
estruturas de madeira. Ao longo dos últimos 30 anos, os numerosos trabalhos que foram conduzidos sobre este tema
resultaram em vários métodos de dimensionamento propostos. Contudo, após a inclusão de regras básicas de
dimensionamento na versão de 1997 do EC5 parte 2, a falta de acordo no processo de revisão de 2004 levou a que esse
tópico fosse removido do documento ﬁnal resultando, até aos dias de hoje, num vazio normativo. A falta de regras de
dimensionamento consensuais constitui assim o principal obstáculo na realização deste tipo de ligações. O presente estudo
analisa e compara vários métodos de dimensionamento disponíveis na literatura.
Keywords
Glued-in rods; Timber structures ; Joint design ; Epoxy
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Comparação entre métodos de dimensionamento
para varões colados (glued-in rods) em elementos
de madeira.
Introdução
Os varões colados (ou glued-in rods (GiRs), como são conhecidos na terminologia anglosaxónica) são um sistema de ligação cada vez mais utilizado na realização de ligações em
estruturas de madeira, tanto em construções novas como em trabalhos de reforço e
reabilitação.
O estudo deste sistema de ligação começou nos anos 80 e incidiu essencialmente sobre o seu
comportamento com espécies de madeira resinosas, visto que estas são estas as mais
utilizadas em aplicações estruturais e, originalmente, este sistema foi concebido para
ligações em estruturas novas. No entanto, após a inclusão de regras básicas de
dimensionamento na versão de 1997 do Eurocódigo 5, parte 2, a falta de acordo no processo
de revisão de 2004 levou a que esse tópico fosse removido do documento final. Por essa razão
as ligações através de GiRs não são cobertas pela atual versão desta Norma Europeia, pelo
que o tema é considerado prioritário na revisão atualmente em curso.
Os numerosos trabalhos de investigação nacionais e internacionais realizados neste âmbito
resultaram em vários métodos e propostas de dimensionamento de ligações com glued-in
rods. Contudo, a diversidade das propostas apresentadas, devida sobretudo à multiplicidade
de parâmetros influentes e às diferentes abordagens de estudo, e as regras consagradas a
nível nacional em alguns países-membros do Comité Europeu de Normalização (CEN),
constituem dificuldades que devem ser ultrapassadas para a definição de regras comuns.
O presente trabalho pretende contribuir para a melhoria do conhecimento neste domínio,
apresentando e comparando as recomendações de dimensionamento de glued-in rods
disponíveis na literatura.

Breve estado da arte
A capacidade de carga a curto prazo de um varão isolado colado no interior de um elemento
de madeira sujeito a carregamento axial (muitas vezes denominada resistência ao arranque)
tem sido o aspeto fulcral da investigação teórica e experimental nesta área. Existem vários
fatores que influenciam essa resistência. Gardelle e Morlier [1] agrupam-nos em fatores
geométricos, mecânicos e condições de carregamento.

Figura 1- Representação esquemática da geometria de glued-in rods.

Existem já numerosos estudos que visam perceber a influência do diâmetro do varão utilizado
(d) na capacidade de carga de uma ligação com recurso a GiRs. Alguns destes [2], [3], [4], [5],
concluíram que, excluindo da análise as roturas por cedência do varão, o aumento do
diâmetro do varão é acompanhado pelo aumento da carga última, não sendo, no entanto,
possível observar qualquer relação entre eles. Pelo contrário, Broughton e Hutchinson [6]
referem que, nos casos em que a rotura ocorreu na madeira, a resistência ao arranque não foi
afetada de forma significativa pela variação do diâmetro do varão. Através de um estudo
numérico, Serrano [7] concluiu que o aumento do diâmetro do varão resulta numa
distribuição de tensões mais uniforme ao longo da linha de colagem.
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O comprimento de colagem (lg) assume um papel preponderante na resistência ao arranque
de GiRs. Neste sentido, a generalidade dos estudos e métodos de dimensionamento
disponíveis na literatura aponta para um aumento, numa dada proporção, da resistência com
o aumento deste parâmetro. Estudos experimentais [6], [8], observaram uma relação
aproximadamente linear entre o comprimento de colagem e a resistência ao arranque.
Gonzalez et al [9] concluíram também que a capacidade de carga de varões isolados aumenta
com o comprimento de colagem, de forma não linear. Pelo contrário, o estudo de Estévez et
al [3] não demonstrou relações expressivas entre o aumento deste parâmetro e o aumento da
capacidade de carga. Chans et al [10] recomendam que o comprimento de colagem seja
limitado a 15 (madeiras com baixa massa volúmica) ou 18 (madeiras densas) vezes o diâmetro
do varão, por não haver ganho significativo de resistência além daqueles limites. Broughton e
Hutchinson [6] indicam que, para comprimentos de colagem inferiores a 40mm e de acordo
com uma análise numérica em elementos finitos, existe um aumento acentuado no pico das
tensões de corte na interface cola/madeira, correspondendo a reduções no desempenho
experimental.
Tabela 1- Comprimentos de colagem mínimos (lg,min) de acordo com vários métodos de dimensionamento.
lg,min
max. {0,4d2;8d}
max. {0,5d2;10d}
10d  l  0,7h
< 17.5d
max. {0,5d2;10d}
5d  l  17,5d

EC5- Parte 2 - 1997
prEN 1995-2;2003
USSR Russian Standards - 1997
French rules for Epoxy Mastafix
DIN 1052:2008-12
New Zealand Desing Guide-2007

O impacto que a espessura da linha de cola (ecola=(D-d)/2) tem na capacidade de carga de
GiRs tem gerado algum desacordo entre vários investigadores. Devido à dificuldade de
controlar a qualidade in situ, a utilização de espessuras de cola inferiores a aproximadamente
0,5mm não é usual. Por outro lado, para linhas de cola espessas, a escolha do tipo de cola é
limitada, uma vez que grandes espessuras de cola podem originar retrações e distorções
significativas [11],[6]. Deste modo, usualmente, a espessura máxima recomendada da linha
de cola é de aproximadamente 3mm. Segundo Tlustochowicz et al [11], espessuras da linha
de cola superiores proporcionam uma distribuição de tensões mais uniforme que, por sua vez,
resulta num aumento da capacidade de carga. Esta afirmação é confirmada
experimentalmente por Estévez et al [3] e por Martin et al [12], que registaram melhores
desempenhos com o aumento da espessura de cola. Para resinas epóxi, Bengtsson e Johansson
[22] chegaram à mesma conclusão. Broughton e Hutchinson [13] observaram um aumento
praticamente linear da resistência com o aumento da espessura da cola. Num estudo
numérico, os mesmos autores [6] verificaram que o pico de tensões de corte na interface
madeira/cola diminuiu com o aumento da espessura da linha de cola, traduzindo-se num
acréscimo da carga de rotura. Contudo, segundo Madhoushi e Ansell [14], espessuras de cola
elevadas podem apresentar maior vulnerabilidade à fadiga. Relativamente ao custo da
ligação, Chans et al [10] referem que aumentar a espessura de cola de 1mm para 3mm leva a
um consumo de mais de 246% de cola, o componente mais caro da ligação.
A distância do centro do varão ao bordo livre da secção de madeira, também condiciona o
modo e a carga de rotura em ligações com GiRs. Broughton e Hutchinson [13] verificaram que
para distâncias entre o eixo do varão e o bordo livre da madeira inferiores a 1,5d ocorreu
frequentemente rotura por tração perpendicular ao fio na madeira. Pelo contrário, para
distâncias superiores a 2d tal não se verificou. Blaβ e Laskewitz [23] aconselham a utilização
de uma distância ao bordo livre de 2,5d visto que, segundo os autores, para distâncias
inferiores se verificam perdas de capacidade de carga. Estes autores recomentam ainda que
se evitem distâncias inferiores a 2d uma vez que existem sempre imprecisões inevitáveis nas
furações. Steiger et al [2] recomendam distâncias mínimas de 2,3d, para evitar a fratura
(splitting) da madeira, que resulta em resistências ao arranque significativamente reduzidas.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 083

Tabela 2- Distâncias mínimas do centro do varão ao bordo livre do elemento de madeira (a1), e entre varões (a2), de
acordo com vários métodos de dimensionamento.
EC5- Parte 2 - 1997
prEN 1995-2;2003
USSR Russian Standards - 1997
French rules for Epoxy Mastafix

a1
2,5d
2,5d
2d
2,5d

a2
4d
5d
3,5d
3d

DIN 1052:2008-12

2,5d

5d

Embora a massa volúmica da madeira (ρ) apresente correlações moderadas com várias
propriedades mecânicas, Chans et al [5], [15] não encontraram correlação significativa entre
aquela e a resistência ao arranque. No entanto, noutro estudo mais recente [10], os mesmos
autores verificaram que a resistência da ligação aumentou com a massa volúmica da madeira
de uma forma não linear. Bengtsson e Johansson [22], no geral, não encontraram relação
entre esta propriedade e a resistência ao arranque. Steiger et al [2] constataram que o valor
da resistência ao arranque de amostras com elevadas massas volúmicas é significativamente
maior do que o das amostras com massas volúmicas mais reduzidas, concluindo ainda que a
influência da massa volúmica da madeira na resistência ao arranque de varões colados
paralelamente ao fio pode ser expressa pela função ρ0,6.
Os estudos de Broughton e Hutchinson [13], [16] não exibiram perdas significativas de
resistência ao arranque para valores de teor de água, no momento da colagem, consistentes
com as classes de serviço 1 e 2 definidas pela EN 1995-1-1 [35]. Esta resistência diminuiu
apenas para valores de teor de água superiores a 22%, já correspondentes a classe de serviço
3. Estes autores [16] observaram perdas de resistência de 60 a 65% para valores de teor de
água igual ou superiores a 30%, independentemente do tipo de cola ou espécie de madeira
estudados. Já Aicher e Dill-Langer [17] concluíram, por via experimental, que a resistência ao
arranque em provetes com varões colados com resina epóxi não é afetada por condições de
humidade elevadas, ao contrário do que sucede com outras colas estruturais, como
poliuretano (PUR) ou fenol-resorcinol (PRF).
Enquanto sistema de ligação em estruturas de madeira, os GiRs envolvem 3 elementos de
materiais distintos: o varão de aço, a resina epóxi e o elemento de madeira. As propriedades
mecânicas destes materiais, bem como as propriedades de ligação entre eles, influenciam de
forma direta os modos de rotura que podem ser observados [11]. Estes podem ser os
seguintes: i) rotura coesiva por corte na madeira ou na cola ao longo da linha de colagem (fig.
2a); ii) rotura coesiva em bloco por corte na madeira, no caso de múltiplos varões (fig. 2c);
iii) rotura por tração na madeira (fig. 2b); iv) fratura (splitting) da madeira (fig. 2d); v)
cedência plástica do varão (fig. 2d) [11] (sendo este o modo de rotura aconselhável, dada a
sua elevada ductilidade); vi) rotura adesiva na interface cola/madeira ao longo da linha de
colagem [21].

Figura 2- Modos de rotura possíveis em sistemas de ligação através de glued-in rods [11].

Introdução aos métodos de dimensionamento
As ligações através de GiRs têm sido estudadas ao longo dos últimos quase 30 anos com o
propósito de conceber um conjunto de regras de dimensionamento consensuais. Riberholt,
pioneiro no estudo de GiRs, apresentou em 1988 a primeira proposta de dimensionamento,
numa reunião da CIB-W18 [20].
Na parte 2 da versão de 1997 do Eurocódigo 5 foi, pela primeira e última vez, consagrado um
método de dimensionamento. Contudo, num processo conturbado relatado por Larsen [33],
este veio a ser removido, sem substituição, na revisão de 2004.
Entre 1998 e 2001 concretizou-se o projeto europeu GIROD [28], especificamente dedicado ao
tema. Deste projeto resultou uma proposta de dimensionamento, implementada no anexo C
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de um draft da EN1995-2 (Eurocódigo 5, parte 2) [34] apud [33] mas, como referido
anteriormente, este processo não chegou a bom termo.
A urgência na definição de regras de projeto consensuais para este sistema tem crescido,
motivando e justificando o aumento da investigação neste âmbito levada a cabo nos últimos
anos. Algumas das abordagens de dimensionamento que têm vindo a ser apresentadas ao
longo dos últimos 30 anos foram expostas por [18] e [19]. A figura seguinte pretende reunir
essas abordagens apresentadas pelos referidos autores.

Figura 3- Propostas e métodos de dimensionamento de GiRs em estruturas de madeira dos últimos 30 anos [18], [19].

Apresentação dos métodos de dimensionamento
Grande parte da investigação realizada no domínio dos GiRs visa estimar a resistência ao
arranque de um varão isolado sob carregamento axial. Em seguida serão apresentados alguns
dos métodos propostos na literatura para estimar a resistência de varões colados
paralelamente ao fio. De modo a facilitar a compreensão do leitor, foi uniformizada a
terminologia de alguns parâmetros que, nos trabalhos originais, são designados de formas
diferentes, designadamente:
• Fk
Valor característico da resistência ao arranque;
• Fmean Valor médio da resistência ao arranque;
• Fd
Valor de cálculo da resistência ao arranque;
• dh
Diâmetro do furo (mm);
• drod
Diâmetro nominal do varão (mm);
• lg
Comprimento de colagem (mm);
• ρk
Valor característico da massa volúmica da madeira (kg/m3);
• e
Distância ao bordo livre da madeira (mm).
Importa ainda salientar que o significado e o valor de alguns parâmetros carecem de
confirmação. Em alguns casos a indefinição provém do documento original, noutros deve-se a
pequenas alterações introduzidas, talvez por equívoco, em artigos que fazem referência ao
trabalho original, o que, em algumas situações, afeta fortemente o resultado.
-Riberholt (1988), [20]:
Fk (N) = {
•

•
•

fws ρk d√lg , para lg ≥ 200mm

fwl ρk dlg , para lg < 200mm
fws e fwl - Parâmetros do adesivo para os casos da raiz quadrada e linear,
respetivamente, que tomam os seguintes valores:
▪ fws = 650 N/mm1.5 – Para colas não frágeis.
▪ fws = 520 N/mm1.5 - Para colas frágeis.
▪ fwl = 46 N/mm2 - Para colas não frágeis.
▪ fwl = 37 N/mm2 - Para colas frágeis.
d
d = máx. { h (mm)
drod
Para classe de serviço 3 o comprimento de colagem (lg ) não deverá ultrapassar os
200mm.

-USSR Russian Standards (1989), [24]:
Fd (N) = R sh π(drod + 5)lK1 K 2
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•
•

R sh - Valor de cálculo da resistência ao corte da madeira normal às fibras (N/mm2);
l = lg − 30 (mm)

•

K1 = 1 − 0,01 (

l
drod

) - Coeficiente que tem em consideração a distribuição irregular de

tensões ao longo do varão;
•
K 2 - Coeficiente de redução que tem em consideração a distribuição irregular de
esforços entre os múltiplos varões da ligação. Este coeficiente deve ser subtraído de 0,1 se
os varões estiverem dispostos em duas linhas.
▪ K 2 = 1 – Para um só varão;
▪ K 2 = 0,9 – Para dois varões;
▪ K 2 = 0,8 – Para três varões alinhados.
-Townsend (1990), [25] apud [4]:
Fmean (N) = 9,2drod lg (dh /drod )2 (e/drod )0.5
-Swedish guidelines (1992), [26] apud [11]:
Fk (N) = πdrod lg fv3
•

•

fv3 - Parâmetro de resistência calculado através de:
▪ fv3 (N/mm2 ) = 3,4
se
lg /drod ≤ 10
▪ fv3 (N/mm2 ) = 3,9 − 0.05l/d
se
10 < lg /drod ≤ 20
Para a classe de serviço 2 o valor de resistência calculado deve ser reduzido 10%.

-ENV1995-2 (1997), [21]:
•
•
•
•

Fk (N) = πdequ lg fv,k
1,25d
dequ (mm)= mín {
dh
drod para varões roscados;
d={
1.1drod para varões nervurados.
fv,k - Valor característico da resistência ao corte local da madeira, dado por:
▪ fv,k (N/mm2 ) = 1,2 × 10−3 dequ −2 ρk1.5
Este método limita a utilização de GiRs a classes de serviço 1 e 2.

-French rules according to Riberholt (1999), [27]:
Fk (N) = 85fv,k drod √lc
•
fv,k - Valor característico da resistência ao corte da madeira (N/mm2).
▪
•

fv,k = 2,7 MPa (referente ao GL24h utilizado experimentalmente);

lc = lg − 1,5drod (mm)

-French rules for Epoxy Mastafix (1999), [27]:
Fk (N) = 104fv,k dh lc 0.45
•
fv,k - Valor característico da resistência ao corte da madeira (N/mm2).
▪
•

fv,k = 2,7 MPa (referente ao GL24h utilizado experimentalmente);

lc = lg − 1,5drod (mm)

-Feligioni et al. (2002), [4]:
Fk (N) = ρk lg (f v,k d equ + k(drod + t adhesive )t adhesive )
•

f v,k - Valor característico da resistência ao corte local da madeira, dado por:
▪ fv,k (N/mm2 ) = 0,0012dequ −0.2 ρk1.5
dh
• d equ (mm)=mín. {
1,25drod
• k - Parâmetro de resistência da cola que toma o valor de 0,086 para tipos de colas
com comportamento frágil e 1,213 para tipos de colas com comportamento dúctil;
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•

t adhesive – Espessura da linha de cola.

-GIROD- Final result (2003), [28]:
𝐹k (N) = πdlg τf (tanh ω)/ω
•

τf - Resistência ao corte local da linha de colagem
τf = 10,5 N/mm2 , para resinas epóxi.

•

ω=√
l

•

lgeo =

•
•
•
•
•
•

Ar - Área da secção transversal do varão (mm2 );
Aw - Área da secção transversal do elemento de madeira (mm2 );
Er - Valor característico do módulo de elasticidade do varão (N/mm2 );
Ew - Valor característico do módulo de elasticidade da madeira (N/mm2 );
lm = Er Gf /τf 2
Gf - Energia de rotura da linha de colagem:
Gf = 1,89 N. mm/mm2 , para resinas epóxi.

lgeo
m

πdrod l2
2

(

1
Ar

+

(Er /Ew )
Aw

)

-prEN 1995-2 (2003) [34] apud [33]:
𝐹k (N) = πdequ lg fax,k (tanhω/ω)
•
•
•
•

1,15d
dequ (mm) = mín {
dh
drod para varões roscados;
d={
1.1drod para varões nervurados.
fax, k - Valor característico da resistência ao corte local da linha de colagem (N/mm2);
▪ fax,k = 5,5 MPa
ω=

0,016la
√dequ

-New Zealand Design Guide (2007), [29] apud [18]:
𝐹k (kN) = 6.73K b K e K m (lg /drod )0.86 (drod /20)1.62 (dh /drod )0.5 (e/drod )0.5
•

1 para varões roscados
Kb = {
0,8 para varões nervurados

•

K e - Parâmetro obtido experimentalmente para ter consideração a influência de

diferentes tipos de colas epóxi. Varia entre 0,86 e 1,17;
•

•

K m - Parâmetro de influência do teor de água da madeira:
▪

Teor de água <14% -> Km=1;

▪

14% ≤ Teor de água <18% -> Km=0,9;

▪

18% ≤ Teor de água <22% -> Km=0,75.

A equação está limitada às seguintes condições:
▪

12 mm ≤ drod ≤ 24mm;

▪

5d ≤ lg ≤ 17,5d;

▪

1,15d ≤ dh ≤ 1,4d;

▪

e ≥ 1,5d.

-Steiger et al. GSA system (2007), [2]:
Fmean (N) = fν,0,mean πdh lg
•

fν,0,mean = Valor médio da resistência ao corte da linha de colagem:
▪
fν,0,mean (N/mm2 ) = 7.8 (λ/10)(−1/3) (ρ𝑘 /480)0.6
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•

λ - Coeficiente de esbelteza:
▪

•

λ = lg /dh

A fórmula apresentada encontra-se sujeita às seguintes limitações:
▪ Varões isolados paralelos ao fio solicitados axialmente em tração;
▪ Coeficientes de esbelteza (λ) compreendidos ente 7,5 e 15;
▪ Diâmetros de varões compreendidos entre 12mm e 20mm;
▪ Madeira lamelada colada obtida a partir de espruce noruegês ou outra com
propriedades semelhantes e com valores característicos de massa volúmica
compreendidos entre 350 kg/m3 e 500 kg/m3 .

-DIN 1052:2008-12 (2008), [30]:
Fk (N) = πdrod lg fk1,k
•

fk1,k - Valor característico da resistência ao corte da linha de colagem:
4,0 se lg ≤ 250mm
2
5,25
−
0.005l
▪ fk1,k (N/mm ) = {
g se 250mm < lg ≤ 500mm
3,5 − 0.0015lg se 500 < lg ≤ 10000mm

-Rossignon & Espion (2008), [31]:
Fmean (kN) = (−0,15 λ2 + 9,24 λ)(drod /16)1.5
•

λ - Coeficiente de esbelteza:
▪

•
•

λ = lg /dh

Fk = 0,76Fmean ;
A fórmula apresentada encontra-se sujeita ás seguintes limitações:
▪ Espessura da linha de cola de 4mm;
▪ Coeficientes de esbelteza (λ) compreendidos ente 10 e 25;
▪ Diâmetros de varões compreendidos entre 12mm e 24mm;
▪ Madeira lamelada colada da classe de qualidade GL24;
▪ Classes de serviço 1;
▪ Varões dispostos paralelamente ao fio da madeira.

-Yeboah (2013), [32]:
Fmean (N) = πfυ,mean dh lg
•

fυ,mean - Valor médio da resistência ao corte da linha de colagem:
fυ,mean = 5,7(N/mm2 ) (determinado experimentalmente);

▪
•

Fórmula sujeita à seguinte condição: lg ≥ 15 dh

-D. Otero Chans et al. (2013), [10]:
Fk (N) = fjoint πdlg
•

fjoint = 0,6 ρk α (1 −

•

α = 0,4

•

k=

l
drod

0,7 k3
ρk + k2

)

− 10

A lista apresentada ilustra a multiplicidade de parâmetros presumivelmente influentes na
resistência ao arranque de glued-in rods em estruturas de madeira. Além disso, é também
notório que, para os diversos métodos de dimensionamento, os fatores que interferem na
estimativa da mesma resistência diferem, realçando a dificuldade de conceber um método
consensual.
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Comparação dos métodos de dimensionamento
Alguns dos métodos indicados anteriormente fornecem valores da resistência média (Fmean),
outros determinam valores característicos (Fk), e, num dos métodos, a resistência obtida é
até um valor de cálculo (Fd). Neste sentido, com o propósito de permitir a comparação entre
as várias abordagens propostas, exprimiram-se todas as resistências em termos de valores
característicos. Para tal, assumiu-se um coeficiente de variação de 15%, habitualmente
adotado para traduzir a variabilidade estatística das propriedades mecânicas da madeira, e o
coeficiente gm=1,3 estabelecido no EC5, com o que se obtêm as relações:
• Fk = 3/4 Fmean;
• Fk = 1,3 Fd.
As diferenças já constatadas nos parâmetros que influenciam as várias estimativas de
resistência ao arranque permitem antecipar uma grande disparidade de valores fornecidos
pelos diferentes métodos. Essa suposição é confirmada pelas figuras que se seguem, nas quais
são apresentados os valores de capacidade de carga ao arranque calculados pelos diferentes
métodos para casos de estudo padrão, considerados pelos autores.

Figura 4- Resistência ao arranque (kN) em termos de valores característicos de um varão isolado colado no interior de
um elemento de madeira de acordo com vários métodos de dimensionamento, (resina epóxi, lg=100mm, ecola=1mm,
d=14mm, ρk=440 kg/m3).

O comprimento de colagem (lg), já abordado no presente estudo, é um parâmetro geométrico
deste sistema de ligação, com grande influência na resistência ao arranque em todos os
métodos. As figuras seguintes visam perceber, para cada método, em que medida é que o
valor de carga resistente varia de acordo com o acréscimo do comprimento de colagem.

Figura 5- Variação da resistência característica ao arranque com o comprimento de colagem. Esquerda: resina epóxi,
ecola=1mm, d=12mm, ρk=440 kg/m3. Direita: resina epóxi, ecola=2mm, d=12mm, ρk=440 kg/m3.
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Os dois gráficos seguintes representam a influência que o acréscimo do diâmetro do varão
causa no valor de carga resistente ao arranque.

Figura 6- Variação da resistência característica ao arranque com o diâmetro do varão (excluindo a rotura por
cedência do varão). Esquerda: resina epóxi, ecola=1mm, lg=100mm, ρk=440 kg/m3. Direita: resina epóxi, ecola=2mm,
lg=100mm, ρk=440 kg/m3.

Conclusões
A introdução de normas de dimensionamento de glued-in rods (GiRs) na próxima versão do
Eurocódigo 5 é uma necessidade premente. Através da análise apresentada neste documento
é notório que os métodos e propostas de dimensionamento disponíveis na literatura
apresentam uma grande amplitude de valores para a carga de rotura de varões isolados
colados paralelamente ao fio e sujeitos ao arranque. As expressões e gráficos evidenciam que
existem métodos excessivamente conservadores e outros que poderão não estar do lado da
segurança. O método de dimensionamento que já integrou uma versão anterior do Eurocódigo
5 encontra-se, em todas as situações, no grupo dos métodos menos conservadores. Todavia,
mantém-se sempre limitado superiormente por alguns ainda menos seguros. Possivelmente, o
próximo método que integrará a nova versão do Eurocódigo 5, assemelhar-se-á a este, um
método simples para a utilização prática, seguro, e com o detalhe adequado.
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Abstract
This article presents a reﬁnement of the Rotating-Angle Softened Truss Model (RA-STM) for prestressed concrete (PC)
membrane elements. To reﬁne the RA-STM, an eﬃcient solution procedure to solve the set of nonlinear equations is
presented. Appropriate average stress-strain relationships for concrete and steel bars are also used in the solution
procedure. The theoretical results obtained from the reﬁned RA-STM are compared with some experimental results found in
the literature. It is shown that the theoretical model captures well the behavior of PC membrane elements under shear and
predicts well the shear strength.
Resumo
Este artigo apresenta um reﬁnamento do modelo de treliça com amolecimento e ângulo variável (RA-STM) para painéis de
betão com pré-esforço. Para reﬁnar o RA-STM, é apresentado um procedimento de solução eﬁciente para resolver o conjunto
de equações não lineares. São também adotadas apropriadas relações médias tensão-extensão para o betão e para as
armaduras. Os resultados teóricos obtidos com o RA-STM reﬁnado são comparados com alguns resultados experimentais
encontrados na literatura. Mostra-se que o modelo teórico captura o comportamento dos painéis e prevê bem a sua
resistência ao corte.
Keywords
Membrane element; Prestressed concrete; Eﬃcient solution procedure; Softened truss model
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Procedimento eficiente para análise de painéis
pré-esforçados sujeitos a esforços de membrana
utilizando o modelo de treliça com amolecimento
e ângulo variável (RA-STM)
Introdução
Baseado no conceito original de modelo de treliça proposto em 1899 por Ritter [1] e
em 1902 por Mörsch [2], vários modelos analíticos foram desenvolvidos de forma a calcular e
compreender o comportamento de elementos de betão armado sujeito a esforços de
membrana. Entre esses modelos analíticos, o Softened Truss Model (STM) proposto por Hsu
em 1988 [3] foi amplamente aceite e utilizado por investivadores com desenvolvimentos
inovadores. Com base em resultados experimentais de vários ensaios controlados com painéis
de betão armado, realizados no Universal Panel Tester na Universidade de Houston (Hsu et al.
[4]), o STM foi melhorado ao longo dos anos.
Para ter em conta que, após a fissuração do betão, a direção das tensões principais
roda como resultado da redistribuição interna de tensões [5], foi permitido variar o ângulo
das tensões principais de compressão conforme o aumento da carga. Devido a isso, o modelo
foi renomeado como modelo de treliça com amolecimento e ângulo variável (Rotating-Angle
Softened Truss Model - RA-STM) [6].
Para todos os modelos encontrados na literatura, os procedimentos de cálculo para
estimar o comportamento dos elementos de membrana simplesmente armados ou préesforçados são baseados em técnicas de tentativa e erro, o que pode exigir um grande esforço
de cálculo e também originar uma perda de eficiência devido ao grande número de
parâmetros estimados. Por esse motivo, são necessários procedimentos de solução
alternativos. Neste sentido, em estudos recentes o RA-STM foi reformulado para calcular o
comportamento dos elementos de betão sujeitos a esforços de membrana. Para tal, foram
propostos procedimentos alternativos de solução eficiente (Silva e Horowitz em 2015 [7] e
Silva em 2016 [8]).
O presente trabalho apresenta um modelo eficiente baseado no RA-STM para painéis
de betão armado, bem como a sua modificação de forma a contabilizar a influência do préesforço nas equações de equilíbrio e de compatibilidade, bem como nas leis constitutivas
inicialmente propostas para painéis sem pré-esforço [5][9]. Atualmente, a aplicação do préesforço é corrente em muitas estruturas de betão armado submetidas principalmente a
estados planos de tensão devido ao carregamento, do qual resulta um esforço biaxial (corte +
compressão) que atrasa a fissuração do betão e aumenta a resistência ao corte do elemento.
Assim, o RA-STM foi expandido para painéis de betão pré-esforçado sujeitos a esforços de
membrana [5].
O problema a ser resolvido resume-se num sistema de equações não-lineares com
restrições, resolvido eficientemente usando algoritmos de otimização no programa de cálculo
computacional MATLAB, pelo que evita a necessidade de usar de técnicas de tentativa e erro.
Além disso, também foram utilizadas relações constitutivas apropriadas para o betão e as
armaduras.
Com base na análise comparativa com resultados experimentais, mostra-se que o RASTM proposto prevê de forma aceitável o comportamento ao corte de painéis pré-esforçados,
incluindo o a fase pós-pico.

Metodologia
No presente estudo é apresentado um modelo eficiente para o RA-STM modificado
com a componente de pré-esforço. Este modelo é baseado nos três princípios da mecânica das
estruturas: equilíbrio das tensões, compatibilidade das deformações e relações constitutivas
médias para os materiais [9]. Para os dois primeiros, as respetivas equações foram obtidas
através da análise da circunferência de Mohr, enquanto que para o último as relações foram
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estabelecidas através da adoção de curvas médias σ (tensão) - ε (deformação) para os
materiais, designadamente curvas regularizadas para os aços das armaduras ordinárias e de
pré-esforço tendo em conta o efeito de enrijecimento, e também uma curva para o betão à
compressão tendo em conta o efeito de amolecimento devido à fissuração diagonal.
De forma a validar o modelo RA-STM proposto, neste estudo as curvas teóricas da
tensão de corte (τLT) – distorção (γLT) obtidas a partir do procedimento de cálculo
desenvolvido são comparadas com algumas curvas experimentais disponíveis na literatura
para painéis pré-esforçados sujeitos ao corte. Num primeiro estudo, Marti e Meyboom em
1992 [10] ensaiaram três painéis ao corte, dos quais dois eram pré-esforçados somente na
direção longitudinal (série PP). Num segundo estudo, Laskar et al. em 2007 [7] ensaiaram
cinco painéis pré-esforçados longitudinalmente (série TA). Todos os paineis foram submetidos
a um carregamento proporcional.
Como referido anteriormente, o modelo RA-STM é baseado nos três princípios da
mecânica das estruturas, seguidamenteapresentados de forma resumida.
Equilíbrio de tensões
A Figura 1 ilustra um elemento bidimensional de betão, pré-esforçado nas duas
direções, submetido a esforços no seu próprio plano. Os sistemas de coordenadas L-T e R-D
coincidem, respetivamente, com a direção longitudinal e transversal das armaduras e com a
direção principal das tensões no betão. As tensões no plano do elemento (σL, σT e τLT) são
divididas em três componentes, tendo por base a contribuição do betão simples ( , ,
),
da armadura ordinária (ρLfL, ρTfT) e da armadura de pré-esforço (ρPLfPL, ρPTfPT). Relativamente
às convenções adotadas, considera-se que a um valor positivo de σL e σT corresponde uma
tensão normal de tração, e a um valor negativo corresponde uma tensão de compressão. Para
a tensão τLT considera-se que a um valor positivo correspondem os sentidos indicados na
Figura 1(a).

Figura 1- Elemento bidimensional de betão pré-esforçado sujeito esforços de membrana. Adaptado de [11]

A partir da Figura 1 é possível escrever as três equações de equilíbrio do modelo (Eq. 1):
1
As tensões aplicadas no elemento de betão simples,
,
e
, podem ser obtidas a
partir das tensões principais de tração e compressão do betão ( σR e σD) e do ângulo das
direções principais αR, conforme ilustrado na Figura 1(d). Segundo Hsu e Mo [9], o ângulo αR é
denominado como ângulo variável pois o mesmo varia quando o elemento de betão armado é
sujeito a esforços de membrana incrementados de forma proporcional, afastando-se dos 45º
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iniciais para a inclinação das escoras de betão. Tendo em vista a tendência do padrão de
fissuração, com as fissuras perpendiculares à direção principal de tração, e tendo em conta a
orientação das fissuras, optou-se neste trabalho, à semelhança do adotado por Silva e
Horowitz [11] e Silva [8], por utilizar o complemento do ângulo variável (αD), relacionado com
a direção principal de compressão.
Para relacionar os referenciais R-D e L-T, com a ajuda da circunferência de Mohr, a
Eq. 2 transforma as coordenadas das tensões no painel betão simples para as tensões
principais.
2
Substituindo a transformação de coordenadas apresentada na Eq. 2 na Eq. 1, podemse obter as seguintes equações de equilíbrio ilustradas através da Eq. 3.
3
Como simplificação do modelo, a participação do betão à tração é desprezada no RASTM, pelo que a tensão principal de tração σR é considerada nula. Fazendo essa alteração na
Eq. 3 e reorganizando os termos, obtêm-se as equações de equilíbrio para o modelo RA-STM
apresentadas por Hsu e Mo [9] em função da tensão principal de compressão no betão ( σD), do
complemento do ângulo variável (αD) e da participação das armaduras ordinárias e de préesforço em ambas direções (ρLfL, ρPLfPL, ρTfT, e ρPTfPT).
4

5

6

Compatibilidade das deformações
As três equações de equilíbrio derivadas anteriormente foram baseadas na
transformação das tensões entre o referencial R-D e o referencial L-T (Eq. 2). De forma
semelhante, as equações de compatibilidade para as deformações podem ser obtidas pelo
mesmo processo (Eq. 7).

7
Hsu e Mo [9] definiram, a partir da Eq. 7, o que foi designado por 1º princípio da
invariância das deformações, o qual se encontra apresentado através da Eq. 8. A relação
expressa pela terceira linha da Eq. 7 fornece a deformação de corte no sistema L-T, sendo
esta apresentada, de forma mais simplificada, através da Eq. 9.
8

9

Relações constitutivas dos materiais
a) Betão submetido à compressão
Para prever o comportamento do betão quando submetido à compressão foi utilizada
uma lei constitutiva média e não-linear que incorpora o efeito do amolecimento do betão
(softening effect). Para o ramo ascendente foi utilizada a relação proposta por Belarbi e Hsu
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[12], traduzida pela Eq. 10, e para o ramo descendente, utilizou-se a proposta de Zhu et al.
[13] traduzida pela Eq. 11.
10

11

O efeito do amolecimento é incorporado através do coeficiente de amolecimento (Ϛ),
o qual afeta tanto a tensão máxima (Ϛf’c) como a correspondente extensão (Ϛε0), sendo
determinado através da Eq. 12.

12
Onde:
13

14

O fator η é dado pela relação entre a força resistente transversal e longitudinal nas
armaduras [12], tendo em conta a contribuição das armaduras de pré-esforço em ambas
direções. O intervalo de validade para este parâmetro foi definido por Pang e Hsu em 1995
[6], sendo definido por 0.4  η2.5. De forma equivalente, e tendo por base a Eq. 13 e a Eq.
14, o anterior domínio de validade pode também ser escrito da seguinte forma: 0.4  η’1.
Refere-se que estes domínios de validade foram originalmente estabelecidos para painéis sem
pré-esforço.
b) Armaduras ordinárias submetidas à tração
Relativamente às armaduras ordinárias embebidas em betão, foi utilizada uma
relação média que representa o comportamento das armaduras ao longo de um comprimento
suficiente do elemento de betão para incluir várias fissuras. Desta forma, esta relação
incorpora de forma indireta o efeito da participação do betão tracionado entre fissuras e a
interação entre o betão e as armaduras ordinárias. Foi adotada a relação proposta por Pang e
Hsu em 1995 [6], sendo traduzida pela Eq. 15 e Eq. 16.
15

16

Onde:
17

19

18

20

Na Eq.15-20 (válida para armadura ordinária longitudinal e transversal), εs e fs
representam a extensão de tração média e a tensão nas armaduras, respetivamente, fsy é a
tensão de cedência, Es é o módulo de Young para a armadura ordinária e fcr é a resistência à
tração do betão.
c) Armadura de pré-esforço submetidas à tração
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Para calcular a tensão instalada nas armaduras de pré-esforço torna-se necessário
saber a sua respetiva extensão, εp, calculada consoante a Eq. 21 e Eq. 22.
21
22
Nas equações acima, εp,i é a extensão de tração inicial na armadura de pré-esforço e
εs,i é a extensão inicial de compressão nas armaduras ordinárias devido ao pré-esforço. Estas
podem ser obtidas a partir da Lei de Hooke (Eq. 23) e do princípio de homogeneização da
secção (Eq. 24).
23

24

Onde fP,i é a tensão inicial na armadura de pré-esforço, Ep é o módulo de Young para a
armadura de pré-esforço e Ec o módulo de Young para o betão. Ap e As são as áreas totais em
ambas direções para a armadura de pré-esforço e ordinária, respetivamente. Ac é a área
limitada pelo perímetro exterior da secção transversal de betão.
A lei constitutiva que relaciona a tensão na armadura de pré-esforço foi inicialmente
proposta por Hsu em 1991 [14], no presente trabalho foi considerada a curva proposta no
estudo de Laskar et al. [7], representada na Eq.25 e Eq.26.

25

26

Na Eq. 26, E’P é designado de módulo de elasticidade de Ramberg-Osgood, R é um
parâmetro geométrico relacionado com a forma da curva não linear e f’pu é o valor da tensão
última da armadura de pré-esforço, utilizada na condição de domínio da lei constitutiva. Para
este estudo, os valores destes parâmetros foram os assumidos por Laskar et al. [7], sendo
E’P=209 GPa e R=5. Para f’pu, os referidos autores diferenciam os valores deste parâmetro com
o fpu utilizado na equação do ramo descendente (Eq. 26), sendo estes valores apresentados
posteriormente.
Carregamento proporcional
É sabido que existe uma relação entre as tensões principais (σ1, σ2) no referencial 1-2
(rodado de α1) e as tensões de membrana aplicadas no elemento de betão no referencial L-T
(σL, σT e τLT). Essa relação é estabelecida através de coeficientes de proporcionalidade
referidos na literatura [9] e apresentados como o rácio entre a tensão solicitante na respetiva
direção e a tensão principal de tração (mL= σL / σ1; mT= σT/ σ1 e mLT= τLT / σ1).
Substituindo os coeficientes de proporcionalidade nas equações de equilíbrio (Eq. 4-6)
e ajustando matematicamente os resultados é possível calcular o valor da tensão principal
(σ1). Esse parâmetro é importante para o procedimento de cálculo do modelo utilizado neste
trabalho pois é independente do ponto estudado, sendo apenas função de parâmetros fáceis
de serem calculados, designadamente os coeficientes de proporcionalidade, as taxas
mecânicas das armaduras e as respetivas tensões.
Equações adicionais para a estimativa inicial
Após alguns ajustes matemáticos feitos na Eq. 7 e de forma a garantir maior
estabilidade no procedimento de cálculo, o ângulo αD pode ser relacionado com as
deformações nos referenciais L-T e R-D:
27

28

29

Estimativa inicial e função resíduo FMCTM
A fim de simular o comportamento de painéis pré-esforçados sujeitos ao corte tendo
por base o RA-STM modificado proposto, foi necessário partir de uma estimativa inicial tendo
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por base um modelo mais simples. Entende-se como estimativa inicial o primeiro valor para o
“arranque” do procedimento de cálculo. Para este trabalho, em semelhança ao proposto por
Silva e Horowitz [11] foi considerado o modelo MCTM (Mohr Compatibility Truss Model) [9],
tendo em conta o efeito do pré-esforço.
Considera-se, portanto, como estimativa inicial os seguintes valores de extensões na
armadura longitudinal, na armadura transversal e no betão:

30

31

32
A partir destas três últimas equações, que têm em conta a deformação inicial
induzida pelo pré-esforço, e com base na Eq. 29, pode-se obter a equação não linear da
estimativa inicial, denominada como função resíduo F MCTM, apresentada na Eq. 33. É esta
equação que será resolvida de forma a calcular o primeiro valor de deformação do modelo.
33
Função resíduo FRA-STM
Combinando as equações que relacionam os coeficientes de proporcionalidade e as
relações com o ângulo αD, e rearranjando os termos é possível obter a função resíduo do
modelo RA-STM com pré-esforço (Eq. 34).
34

Análise e discussão de resultados
Para validar o RA-STM refinado com um procedimento de solução eficiente para
elementos de betão pré-esforçado sujeitos a esforços de membrana, as previsões teóricas são
comparadas com alguns resultados experimentais. Na literatura, apenas dois estudos
experimentais com elementos de membrana de painéis pré-esforçados foram encontrados:
Marti e Meyboom em 1992 [10] e Laskar et al. em 2007 [10]. Os dois estudos ensaiaram
painéis pré-esforçados sob corte puro (caso especial de carregamento proporcional onde σL=
σT =0). Marti e Meyboom testaram dois painéis (Série PP), enquanto Laskar et al. testaram 5
painéis. Neste estudo são apresentados o comportamento global ao corte dos 7 painéis. A
Tabela 1 apresenta as características para os sete painéis a serem comparados.
A Figura 2 apresenta as curvas τLT - γLT para os painéis pré-esforçados ensaiados por
Laskar et al. [7], enquanto a Figura 3 apresenta as mesmas curvas para os painéis de Marti e
Meyboom [10].
Relativamente ao estudo pode-se observar que, pelo fato de não ser considerado o
betão à tração no RA-STM desenvolvido, o mesmo não captura bem a transição experimental
entre as fases não fissurada e fissurada. Contudo, após a fissuração a forma das curvas
teóricas previstas pelo RA-STM modificado é congruente com a das curvas experimentais,
designadamente para maiores níveis de taxa mecânica de armadura ordinária (direção
transversal). Confirma-se assim que, após a fissuração, o RA-STM modificado é capaz de
prever corretamente as fases comportamentais dos painéis estudados.
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Tabela 1 – Características dos painéis da série TA e PP [7] [10].
Betão
Painel
TA-1
TA-2
TA-3
TA-4
TA-5
PP2
PP3

(MPa)
41.47
41.33
42.21
42.54
41.08
28.10
27.70

Armadura na direção longitudinal
(MPa)

0.0021
0.0019
0.0019
0.0021
0.0021
0.0021
0.0021

8.3
8.3
8.3
5.8
8.3

*
(%)

*
(%)

(MPa)

0.84
0.84
0.84
1793
0.59
0.42
0.29 1.30
1793**
0.59 0.68

(MPa) (MPa)

1862

910

486
480

(MPa)

(MPa)

1670

1303

(GPa (GPa)

209
200

1670**

1255**

200

Armadura na direção transversal
Painel
TA-1
TA-2
TA-3
TA-4
TA-5
PP2
PP3

*
(%)

(MPa)

(GPa)

0.42
0.77
1.54
0.77
0.77

413.8
415.1
415.1
415.1
415.1

197.0
192.2
192.2
192.2
192.2

0.65

480

200

0.12
0.22
0.44
0.31
0.43
0.28
0.24

*
;
** Valores assumidos por igualdade ao estudo de Laskar et al. [7]

A partir da Figura 2 pode-se observar que, exceto para o painel TA-1 para o qual
alguns problemas de convergência foram observados, o comportamento global sob corte é
bem capturado, designadamente: a rigidez para a fase fissurada, a zona de cedência das
armaduras (exceto para o painel TA-3 para o qual esta fase não foi atingida [7]), a resistência
ao corte e a forma inicial da curva pós-pico. Além disso, observa-se também que as curvas
teóricas terminam prematuramente quando comparadas às experimentais. Isto é devido aos
critérios assumidos para interromper o procedimento de cálculo, neste caso quando a
extensão última convencional do betão (εcu) atinge o valor de 0.0035, valor este baseado na
NP EN 1992-1-1 [15].
Da Tabela 1, pode-se observar que os painéis TA-1, TA-2, TA-4, PP2 e PP3 não
cumprem o limite mínimo para η’ (0.4 < η’< 1.0), o qual está relacionado com o coeficiente
de amolecimento. Uma vez que a Eq. 12 foi calibrada para este intervalo, espera-se que a
influência do efeito de amolecimento não tenha sido considerada com precisão para esses
painéis.
No sentido de relacionar esta observação com os resultados menos bons observados
principalmente para o painel TA-1, alguns cálculos adicionais foram realizados. Verificou-se
que, em relação ao painel TA-1, para o qual η’ é muito pequeno, pequenas mudanças de η’
modificam profundamente o comprimento do ramo ascendente da curva teórica τLT - γLT após o
ponto de cedência. Para os painéis TA-2 e TA-4, as mudanças observadas são muito menos
significativas. O painel TA-1 também possui uma taxa de armadura transversal muito pequena
(0.42%), sendo muito menor que o mínimo de 0.6% recomendado por Pang e Hsu [6] e 0.78%
recomendado por Zang e Hsu [16]. Esta observação adicional também pode ajudar a justificar
os piores resultados para o painel TA-1 quando comparado com os painéis TA-2 e TA-4.
Relativamente aos dois painéis apresentados na Figura 3, Laskar et al. em seu estudo
identificaram grandes deficiências no estudo no Marti e Meyboom, designadamente, os
autores não fornecem todas as propriedades dos painéis para o desenvolvimento do modelo
teórico proposto no estudo. Além disso, os ensaios não decorreram com controlo de
deformação, o que impossibilitou obter os dados pós-pico para as curvas experimentais [7].
Devido a ausência de dados, tiveram que ser admitidos valores para os parâmetros fpu, fPs0.1%,
fpi e para fator R, tendo sido adotados os mesmos valores de Laskar et al. utilizados para o
desenvolvimento do modelo teórico (ver Tabela 1).
A partir da Figura 3, pode ainda observar-se que a forma das curvas teóricas previstas
pelo RA-STM modificado é congruente com a variação do intervalo de valores provenientes
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dos pontos experimentais. Verifica-se, no entanto, que o modelo teórico subestima a
resistência dos painéis simulados e antecede o pico de resistência. Tal poderá dever-se às
incertezas associadas aos valores assumidos neste trabalho para caracterizar o
comportamento da armadura de pré-esforço, tal como discutido anteriormente.
De forma complementar e apesar dos problemas relacionados com o parâmetro η’, foi
feita uma análise estatística dos dados obtidos em comparação aos modelos experimentais
dos sete painéis disponíveis. Os valores máximos da resistência ao corte experimental e
teórica de cada painel foram contabilizados e designados como τu. exp e τu. teo, respetivamente. A
Tabela 2 apresenta os resultados obtidos, a partir dos quais se pode concluir que o modelo
prevê de forma aceitável a resistência dos painéis analisados, com uma média de 1.12 e um
coeficiente de variação de 8.99%.

Figura 2 – Curva τLT - γLT para os painéis de Laskar et al. [7]

Figura 3 – Curva τLT - γLT para os painéis de Marti e Meyboom. [10]
Tabela 2 – Análise comparativa para valores máximos de tensão de corte.
Painel
τu. exp
(MPa)
τu. teo
(MPa)
τu. exp/ τu. teo

TA-1

TA-2

TA-3

TA-4

TA-5

PP2

PP3

6.027

6.440

7.490

5.713

4.785

5.110

5.185

4.971

5.796

7.928

5.090

4.698

4.187

4.464

1.212

1.111

0.945

1.122

1.019

1.220

1.162
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Conclusões
Como anteriormente referido, considera-se que os dados experimentais não são ainda
suficientes para permitir validar adequadamente o modelo RA-STM adicionado com préesforço. Ainda assim, o procedimento adotado para desenvolver o modelo teórico proposto
neste trabalho aparenta ser um procedimento eficiente, de simples implementação e com boa
previsão de resposta para a resistência de painéis sujeitos aos esforços de membrana,
principalmente ao corte puro.
A partir da análise comparativa com os resultados experimentais disponíveis,
observou-se que determinados parâmetros necessitam de cumprir limites convencionalmente
já estabelecidos para painéis de betão armado. Para o caso da extensão do RA-STM proposto,
os painéis necessitam também de cumprir tais limites, embora se observe que os mesmos
poderão não estar bem calibrados para painéis com pré-esforço.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the use of marble powder as an additive in cementations’ matrix construction materials.
The combined eﬀect of marble ﬁllers and silica fume on the durability of high performance concrete (HPC) was studied. The
main objective of this study is to highlight the possibility of recycling marble waste and use it as an additive in concrete. In
this sense, we studied a series of tests, varying the rate of marble addition and a ﬁxed percentage (5% w.c) of silica fume.
The evolution of the crystalline phases is followed by X-ray diﬀraction. Samples of concretes and concretes (HP) are
immersed and stored for 12 months in sea water. This study conﬁrms the improvement of the physicochemical properties of
the concretes with addition of marble powder, which augurs well for its use as a cement additive.
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Abstract
This paper presents and discusses results obtained from robotic ﬂame projection tests, carried out with the purpose to
quantify the inﬂuence of several factors of ﬂame sprayed in the adhesion strength of coverings of Nyquil-AluminiumMolybdenum and Zirconium. The main parameters studied are the material of the substrate, the projection angle and the
substrate pre heating temperature. The determination of the adhesion strength was performed according to the standard
ASTM C633-79. The results obtained clearly suggest that the substrate material and the pre heating temperature strongly
inﬂuence the adhesion strength. The analysis of the coverings microstructures, using optical microscopy, supports this
observation.
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Thermo spray; Adhesion coatings; Morphologic characterization; Robotics
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Abstract
Still growing requirements for concrete lead to modiﬁcation of concrete mix and hardened concrete properties. Modern
material solutions are, among others, based on the introduction of polymers into concrete mix. In the article a review of
experimental research of polymer-cement concretes with respect to the inﬂuence of polymer additives on mechanical
properties of concrete have been presented. The possibility of the use of polymer-cement concrete in a structural member
has been assessed on the basis of numerical analysis. A simply supported reinforced concrete beam has been chosen as an
analyzed structural member. The load bearing capacity and deﬂections of beams made of diﬀerent polymer-cement
concrete and ordinary concrete have been compared. The best results with the regard to the mentioned properties have
been obtained for PAE (polyacrylate) and SBR (latex) modiﬁed concrete.
Keywords
polymers; concrete; mechanical properties; application; application
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Polymer-cement based concrete – review of
properties and possibility of application in
structural members
1. Introduction
Cement concrete is currently one of the most popular building materials. This trend probably
will not change during many years. Nevertheless, still growing requirements for concrete lead
to necessity of modification of a concrete mix and a hardened concrete. Modern material
solutions are based, among others, on the introduction of polymers into concrete. The idea of
cement mortar and concrete modified by polymers is not new – already in 1923 Cresson has
obtained the first patent of this concept [1]. The studies in this field have brought many
effective methods of polymer modifications, which are currently used in the various industry
applications [2].
Polymers have received considerable attention because they create broad opportunities to
change the properties of the concrete. Composites including polymers can be classified as:
polymer-impregnated concrete (PIC), polymer-cement concrete (PCC) and polymer concrete
(PC). The binder in PCC is composed with two phases: cement and polymer that may be
introduced as polymer latexes or polymer dispersions, redispersible polymer powders, watersoluble polymers or liquid polymers [3].
Polymer additives in a concrete mix let obtain more beneficial technological properties of
hardened concrete. The objective of using polymer additives to concrete is usually to obtain
high-quality concrete or very high-quality concrete [4]. The favorable influence of additives
on concrete concerns mostly the transition layer between aggregate and cement leaven,
considered as a weakest zone which determined strength. A transition layer has a higher
porosity and a lower content of cement hydration products than leaven "in depth" (at greater
distance from the surface of grains of coarse aggregate). There are also more large and
structured crystals of calcium hydroxide Ca(OH)2, which weaken the concrete structure. The
addition of polymer into the concrete significantly increases the contact surface of the leaven
with aggregate and causes compaction of the interface layer. There is formed a polymer film
around aggregate grains and on the surfaces of the pores in the vicinity of the grains, which
improves adhesion between phases. One of the first models for the structure formation was
the three-step model proposed by Ohama, subsequently developed i.e. by Bijen, Su or
Bleedens [5]. The latter is based on three-step model of Ohama, however it is focused on the
synergetic interations between different components and on the positioning of the time
mechanisms on the time scale (Fig. 1). The influence of polymer modification on the cement
hydration process as well as the influence of the cement particles on the polymer film
formation process was investigated in [6].

Figure 1. Beeldens’ integrated model of structure formation [5]

A review of experimental research of polymer-cement concretes with respect to the influence
of polymer additives on the mechanical properties of concrete is presented in the article.
Furthermore, the possibility of the use of polymer-cement concrete in a structural member
has been assessed on the basis of numerical analysis. A simply supported reinforced concrete
beam has been chosen as an analyzed structural member. The load bearing capacity and
deflections of beams made of different polymer-cement concrete and unmodified concrete
have been compared. Based on the obtained results, conclusions referring to the application
of polymer-cement concrete in the structural member have been formulated.
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2. Influence of polymers on choosen mechanical properties
The addition of polymer dispersions significantly influences the strength. There is no precise
explanation of strengthening mechanism of polymers, but the following reasons can be
mentioned [4]:
- improvement of the bond strength between cement paste and aggregate caused by the
formation of the polymer film on the cement grains,
- bridging of the microcracks in PCC under stress which influenced crack propagation because
of the formation polymer phase within the cement matrix,
- improvement of the strength due to the lower required water/cement ratio which is the
result of better workability of PCC mixture,
- decreasing of local stress concentrations due to homogeneity of the material structure,
more homogenous stress distribution due to stress dissipation at crack tips in the soft polymer
crossing the brittle cement hydrates.
A major weakness of ordinary cement concrete is low tensile strength. At the same time, the
polymer has the most significant influence exactly on this property. That fact is responsible
for advisability of addition polymer dispersions to improve the tensile and bond strength of
the concrete. The tensile strengthening is not caused by a high tensile strength of applied
polymer, especially if they are not in a rubber phase. Consequently, the polymers are not
likely to use a strengthening mechanism in the traditional sense, like reinforcement by fibers.
Thus, the tensile strengthening is the effect of the other factors, which have been mentioned
at the beginning of the section. The performed tests indicate that the tensile strength
increases with growing amount of polymer in polymer-cement composite and it can be more
than twice higher than strength of cement mortars. In [4], on example of: VAE – vinyl
acetate/ethylene (liquid); SBR – styrene butadiene rubber (liquid); ACR – acrylic copolymer
(liquid); SA – styrene acrylate copolymer (liquid) the improvement of the tensile strength for
all composites in comparison to unmodified concrete was observed, especially for higher
polymer content (Fig. 2).

Figure 2. Tensile strength of unmodified concrete and concrete modified by various polymers [4]

Similar conclusions have been reported by Łukowski in [7] for epoxy resin (EP), polyacrylate
disspersion (PAE) and SBR polymers. Another research tests [4], showed the increase of the
tensile strength of polymer cement pastes with increasing content of SBR polymer but not
greater than 20%. For such or greater content of SBR the tensile strength decreased. The
influence of waste latex paint (WLP) on concrete strength was investigated in [8]. The results
indicated insignificant improvement in tensile strength of modified concrete despite the high
tensile strength of the polymer modifier in concrete.
Plasticizing action of polymers allows decreasing of water/cement ratio in concrete mixture,
which improves mechanical properties of the material. This property reduces unfavorable
influence of polymer on compressive strength, which is caused by less compressive strength of
the additive. The polymer, which is absorbed on cement grains, reduces the speed of cement
hydration; the consequence is lower compressive strength of the composite. Thisdeterioration
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is significant especially in initial stages of maturing what is reported in [7] and presented in
Fig. 3.

Figure 3. Compressive strength of polymer- cement concretes [7]

The influence of polymer on compressive strength of composite depends on the type of
additive. After longer time of maturing, the effect of initial delay of the cement hydration is
less and generally the compressive strength of polymer-cement concrete is equal or similar to
compressive strength of unmodified concrete. Unfavorable influence of polymer on
compressive strength was presented in [8] for the waste polymer paint as a modifier. The
author explains that behavior as a lack of integration between polymer particles into
concrete mixtures, despite those polymer particles filled up the voids of concrete. The
improvement in compressive strength of concrete with polymers was presented in tests
reported in [4]. Such improvement of the compressive strength caused by all polymers, both
liquid and redispersible powders, in comparison to unmodified concrete can be noticed in
Fig.4.

Figure 4. Compressive strength of polymer- cement concretes with various contents (p/c) after 28 days of curing [4]

Generally, the behavior of material is caused by a number of factors acting simultaneously,
however it is claimed that appropriate selection of composition of the polymer-cement
concrete lets obtain higher values of its compressive strength.
Good adhesion to the surface of polymer-cement composites was one of the first observed
and the most attractive features of these materials. This property depends on the type of
polymer. According to [7], the significant improvement of the adhesion can be obtained by
using polyacrylates. For this type of additive almost two times higher adhesion to surface
than in case of mortar without additives has been observed. Tests revealed also that adhesion
of the composite modified by PAE is significantly (about 40%) higher than in case of using
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other additives like: styrene-acrylic copolymer (SAE), epoxy resin (EP) and solution of
polyvinyl alcohol (PVA) (Fig. 5).

Figure 5. Adhesion to concrete surface of polymer-cement mortars [7]

The influence of type and amount of polymer on adhesion strength has been also investigated
[4]. The results of tests revealed that only three types of polymers with p/c ratio equal to 5%
(ACR, SA and VAE P2) improve the bond strength in comparison to the unmodified mortar (Fig.
6). When the amount of additive increases to 10% and 15% adhesion strength increases
significantly in most cases.

Figure 6. Adhesion to concrete surface of polymer-cement with variable content of polymer [4]

Łukowski [7] has observed also other favorable features of the polymer-cement composites.
The several times increase of the adhesion of polymer-cement composites can be noticed not
only for concrete base, but also for other bases. One of the most important can be the
adhesion to reinforcement steel. The results of favorable influence of latex polymer on
adhesion of mortar to steel bars have been shown in [9]. Such improvement is explained by
stress relaxing during loading and holding back the friction-controlled slip of bars what is
possible due to polymer-cement matrix at the interface layers, which is electrochemically
active. Thus, the reason of improvement of adhesion properties of cement-polymer
composites is creation of polymer layer between the joined material and the base.
Polymer influences also another PCC property – abrasion resistance. Many tests conform the
increase of abrasion resistance due to the use of polymer dispersions (SBR, PAE, EVA, PVAC).
The character of this change is slightly dependent on the type of polymer and its content in
composite. The results reported in [4] show that the abrasion resistance is about 10-20 times
higher for polymer composites despite of the type of used polymer. These values differ
slightly depending on the type of polymer and p/c ratio.
In other tests the addition of 20% of PAE polymer caused improvement even 200 times of the
abrasion resistance of PCC in comparison to unmodified mortar. According to [7], the
significant improvement occurs when the content of polymer is not less than 10% of cement
mass. In case of the polymer content greater than 15% there is no abrasion improvement,
independently from the type of used polymer.
In general, the main factors influencing abrasion resistance of the PCC are: type and amount
of used polymer, composition of the mixture and wear conditions. The improvement of
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abrasion resistance according to [7] is caused by better cohesion of mixed polymer-cement
matrix and cement-aggregate adhesion. Similarly in [4], author explains this phenomenon
with strengthened bond between cement grains, polymer film and improved matrix-aggregate
adhesion.
The increasing amount of polymers in cement mortars and concrete causes the improvement
of the ultimate strain capacity, ductility and toughness. Simultaneously the value of modulus
of elasticity decreases. Its value for polymer-cement concrete is usually less than 10 GPa,
while for cement concretes the value is from 10 to 40 GPa. The polymers decrease the
modulus of elasticity of PCC concrete proportional to the content of polymers, so
deformability of polymer-cement composite depends on an amount of polymer.
Poisson’s ratio is generally similar for polymer-cement and cement concrete and it is between
0.15 and 0.22.
The proper results can be found in [9] where latex-modified mortar was tested. The reduction
of modulus of elasticity and Poisson’s ratio with increasing polymer/cement (p/c) ratio is
clearly visible (Table 1). Using PAE and SBR polymers caused almost no changes in Poisson’s
ratio, however in case of PVAC - it increases with growing p/c ratio. According to these
results, significant reduction of the modulus of elasticity was obtained only for PVAC-modified
concrete.
Table 1 - Modulus of elasticity and Poisson’s ratio of polymer-cement concrete with different p/cratio [7]
Type of polymer in
concrete
none
PAE

SBR

PVAC

Polymer/cement ratio
(%)
0
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
20

Modulus of elasticity
(GPa)
20.69
22.26
23.14
22.56
21.97
22.36
23.83
23.73
19.81
18.63
17.55
13.24
9.81

Poisson’s ratio
0.17
0.16
0.17
0.17
0.17
0.16
0.18
0.18
0.18
0.16
0.19
0.24
0.29

3. Numerical analysis
3.1.

General assumptions

The possible use of polymer-cement concrete in a structural member has been assessed on
the basis of numerical analysis. The influence of different polymers types and contents on the
load bearing capacity and deflection of the exemplary structural member has been analyzed.
A simply supported reinforced concrete beam has been chosen as an analyzed structural
member. The dimensions of the analyzed beam and the assumed reinforcement are shown in
Fig. 7.

Figure 7. Scheme of loading with assumed dimensions of the beam

The different types of loading have been used in the analysis. The first one has been applied
as a displacement, while in the second case two forces have been used as shown in Fig.7. The
displacement has been applied to the top surface of the beam, in the places of forces shown
in Fig.7. In both cases the loads have been applied with the division into 50 steps.
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 109

The first case (load applied in the form of displacements) consists of testing the influence of
following polymers on cement concrete (each in two contents of 10% and 15% of p/c):
styrene-butadiene rubber (SBR), polyacrylate dispersion (PAE), polyvinyl acetate (PVAC).
The beam made of unmodified concrete beam has been also tested in this case. Based on the
obtained results, the analysis of the cement concrete beam and the chosen polymer-modified
beams with the load applied in the form of the force has been performed. The polymercement beams modified with following polymers have been considered: styrene-butadiene
rubber (SBR) of p/c = 15%, polyacrylate dispersion (PAE) of p/c = 10%,polyvinyl acetate
(PVAC) of p/c = 15%.
The mechanical properties of the assumed concrete C25/30 have been modified with taking
into account the listed polymers and data presented in [9]. The detailed values of
compressive strengths fcm, tensile strengths fctm and modulus of elasticity Ecm are listed in
Table 2.
Table 2. Mechanical properties of analyzed concretes

31

C25/30
with SBR
(10%)
35.70

fcm (MPa)

33

44.22

59.07

27.06

49.5

51.81

18.15

fctm (MPa)

2.6

4.00

4.11

3.12

5.51

4.99

2.34

C25/30
Ecm (GPa)

C25/30
with PAE-1
(10%)
34.67

C25/30
with PVAC
(10%)
26.30

C25/30
with SBR
(15%)
35.55

C25/30
with PAE-1
(15%)
33.79

C25/30
with PVAC
(15%)
19.83

The calculations were performed with the use of the computer program MAFEM3D which is
assigned for the analysis of 3D concrete and reinforced concrete elements and structures. It is
developed on the basis of elasto-plastic material model of concrete with Willam-Warnke 3failure criterion [11,12]. The failure criterion involves all stress invariants in the form of nondimensional values of the octahedral stress sm, t0 and the angle of similarity θ.

sm 
t0 

m
fc

 okt
fc

(3.1)
(3.2)

In the model, when the stress path reaches the failure surface, it signifies a material failure.
The failure is connected with material structural changes, which in material model is taken
into account by introducing the law of softening. If the stress path reaches the failure surface
in the mean tensile stress area, failure manifests as a splitting crack. In such circumstances a
substantial anisotropy of the concrete appears. Then, when describing material after failure
the law of softening and material anisotropy is considered. In the model, the associated, 2parameter anisotropic law of softening is assumed. The parameters are plastic part of
volumetric strain and plastic part of deviatoric strain calculated as a square root of the
second invariant of the strain deviator. Additionally, a smeared crack image has been
assumed in the model. The possibility of crack occurrence is defined based on the location of
the point representing a stress state with respect to the failure surface. This location can be
described by the formula:

sl 

 okt
f
 okt

(3.3)

where sl is the damage intensity factor. The damage intensity factor equal to 1 is equivalent
to the stress reaching the failure surface and signifies failure of the element.
3.2.

Results – loads in the form of displacements

The results of computation cases are shown in Figs. 8–9. They can be summarized as
follows:
- Fig.8 presents the development of normal tensile stress σx in the bottom fiber of the
analyzed beams. It can be noticed that only PVAC-modified concretes are characterized by
the lower stress value in comparison to unmodified concrete. The stresses decrease with
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increasing amount of polymer in this case. The plastic behavior is also visible for PVACmodified concretes – in this case there is no a quick softening after reaching the failure
surface. Addition of SBR and PAE polymers causes increase of stress, which is the most
significant in case of PAE-modified concrete with the p/c ratio of 10%. Value of stress
obtained for SBR-modified concretes with p/c=15% is very similar to PAE-modified concretes
with the same p/c. It can be noticed that increase of polymer content from 10% to 15%
caused increase of stress only for SBR polymer type; in case of PAE and PVAC modified
concretes such modification caused reduction of stresses. Addition of PAE polymer influenced
on stress σx in the most beneficial way among the tested modifiers. The linear distribution σx
indicates the elastic behaviour of the section without cracking. Furthermore, in PAE-modified
concrete the highest values of stress have been obtained. It can be noticed only a slight
reduction of maximum stress with increasing amount of PAE polymer.
- Aforementioned comments are confirmed in Fig. 9 in which the development of damage
intensity factor for the mid-span bottom fiber of tested beams is presented. It can be noticed
that the damage intensity factor equals to 1 is achieved in all tested concretes, with the
exception of concrete modified by PAE polymer. Nevertheless the damage intensity factor
reached 1 in various stage of loading. Introducing SBR polymer delayed this time, contrary to
PVAC polymer modified concretes. The smallest value was obtained for PAE polymer modified
concrete with p/c = 10%. Increasing of PAE content to p/c = 15% in concrete caused about 10%
increase of the damage intensity factor.

Figure 8. Development of stress σx in the mid-span bottom fiber of the analyzed beams

Figure 9. Development of the damage intensity factor in the mid-span bottom fiber of the analyzed beams
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3.3.

Results - loads in the form of forces

The results of computation cases are shown in Figs. 10–13. The following remarks can be
perceived from the above mentioned figures:
- addition of SBR and PAE polymers to concrete caused decrease of the deflection, which is
the most significant in case of PAE modification - the deflection corresponding to the
maximum applied force equal to 200 kN was reduced by more than 40% in comparison to
unmodified concrete (Fig.10). In case of PVAC polymers the opposite effect is observed - the
deflection increases considerably. Additionally, in this case calculations stopped earlier,
because of unacceptable deformation.
- Similar results have been obtained for the lower value of applied force, equal to 23.75 kN
and corresponding to the elastic behavior and non-cracked sections of all tested beams.
Beams made of concrete with SBR and PAE polymers reveal much smaller deflection in
comparison with unmodified concrete (Fig.11). Furthermore, the deflection is almost the
same despite of the various content of SBR and PAE polymers in concrete. In comparison to
unmodified concrete the maximum value of deflection in the mid-span cross-section of the
beam is reduced more than 10%. In case of PVAC-modified concrete the deflection increased
significantly and it is almost 50% higher than in unmodified concrete.
- The damage intensity factor equals to 1 is achieved in the mid-span bottom fiber of all
analyzed beams but at different load level (Fig. 12). It was 14%, 32% and 38% of the maximum
applied load in case of PVAC, SBR and PAE modified concrete respectively. For unmodified
concrete the discussed load level was 24%.
The different behavior of analyzed beams is visible in Fig.13, which shows dependency
between the applied load and normal tensile stresses in the mid-span bottom fiber of the
analyzed beams. It is clearly visible that the type of polymer substantially influenced the
behavior of concrete.

Figure 10. Development of the deflection in the mid-span cross-section of the analyzed beams

Figure 11. Deflection of the analyzed beams corresponding to the elastic behavior of concrete and non-cracked
sections of beams
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Figure 12. Development of the damage intensity factor in the mid-span bottom fiber of the analyzed beams

Figure 13. Development of stress σx in the mid-span bottom fiber of the analyzed beams

4. Conclusions
Polymer-cement concretes are not the latest material, however during the last decade it
could be observed a distinctive development in these field of studies. Due to very good
properties of polymer-cement binders wider application of polymer-cement composites seems
appealing. However, the basic application area remains repairs and corrosion protection of
concrete structures as well as road and bridge's surfaces, industrial floors and relatively small
precast elements. The results of the presented numerical study show that due to a proper
modification, polymer-cement concretes may be also applied in the structural members. It
can concern the precast element due to the possibility of production technology and related
costs.
In the paper a review of experimental research of polymer-cement concretes with respect
to the influence of polymer additives on mechanical properties of concrete have been
presented. The possibility of the use of polymer-cement concrete in the real structures has
been assessed on the basis of a simple structural member such as a beam. The analysis
concerned beams, but it seems that results can also refer to the other bent structural
members as for example slabs.
The numerical analysis generally confirmed the improvement of load bearing capacity of
the analyzed beam made of the concrete with some polymers. However, it should be
mentioned that it depends on the type and amount of the applied polymer. Considering load
bearing capacity of beams, the best results have been obtained for PAE-modified concrete
with the polymer/cement ratio of 10%. Positive influence on concrete has been also noticed
for higher polymer/cement ratio (15%). SBR-modified concrete also exhibited improvement in
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load bearing capacity of the analyzed beam. However, in case of PVAC-modified concrete, a
deterioration of mentioned property has been obtained.
The analysis of deflection of the beams revealed positive influence of SBR and PAE polymers,
which can be noticed in the lower deflection in comparison with unmodified concrete beam.
However, the introducing of PVAC caused significant deterioration of the beam properties
connected with deflections.
Taking into consideration both load bearing capacity and deflection of the beam, the most
advantageous effect of introducing polymers has been obtained in case of PAE-modified
concrete with polymer-cement ratio equal to 10%. Positive influence on unmodified concrete
properties due to SBR polymer can be also considered as a potentiality of its application.
Simultaneously, the results of the performed analysis suggest that using of PVAC-modified
concrete caused deterioration of considered properties and there is no benefit from its
application in beams. Finally, although numerical tests have been made for an exemplary
bent structural member, it seems that the conclusions may also be applicable to other
structural members.
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Abstract

Resumo
De acordo com os critérios de exploração, a Phase-Out de um ativo compreende o ﬁm da operação desse ativo. No entanto,
dado o elevado custo de alguns ativos, os decisores são confrontados com o dilema de desenvolver politicas com permitam
a extensão do período de exploração ou encontrar cenários alternativos para a sua utilização. Com o objectivo de criar valor,
em termos de planeamento de manutenção, o presente artigo propõe um modelo de suporte à decisão utilizando uma
abordagem multicritério, com o objetivo de selecionar a melhor alternativa. O modelo proposto, analisa a extensão da
operacionalidade do ativo, identiﬁcando as acções necessárias para garantir a sua disponibilidade operacional e compara
com outros cenários alternativos. O modelo proposto foi aplicado à frota Alpha Jet da Força Aérea Portuguesa, que está em
período Phase-Out e deixará de operar em Janeiro de 2018, não existindo, uma decisão deﬁnida quanto à sua utilização.
Keywords
Asset Management; Operational Availability; Maintenance Planning; Risk Analysis; Risk Analysis
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Planeamento de Manutenção da Frota Alpha Jet,
após Phase-Out, da Força Aérea Portuguesa
1.

Introdução

A função manutenção, há muito que deixou de ser considerada um “mal necessário” e um
Centro de Custos, para assumir uma posição charneira para o sucesso dos negócios, com
caraterísticas de gerador de lucros para as organizações nos países do chamado Primeiro
Mundo. É nestes termos que a manutenção tem vindo a ganhar uma maior importância nas
organizações, tendo como objetivo principal a rentabilidade da organização, através do
aumento da eficácia de manutenção, mais propriamente o aumento de disponibilidade,
aumento de fiabilidade, aumento de qualidade, aumento de segurança pessoal e diminuição
dos tempos de paragem [1][2]. Já do ponto de vista da exploração de aeronaves, em termos
de planeamento de manutenção, a fiabilidade é uma variável bastante eficaz de análise da
probabilidade da adequabilidade de funcionamento de componentes e sistemas, garantindo
elevados padrões de segurança [3] e permitindo assim otimizar a gestão de manutenção das
aeronaves.
A Manutenção Centrada na Fiabilidade (RCM) torna-se uma metodologia de planeamento
ideal, eficiente e rentável para ajudar a colmatar a escassez de recursos. Sendo que, na
indústria aeronáutica a metodologia utilizada no desenvolvimento de programas de
manutenção, com o objetivo de maximizar a fiabilidade dos bens, é chamado de MSG-3
(Maintenance Steering Group-3), sendo que esta metodologia incorpora os princípios do RCM,
podendo estas duas metodologias serem vistas como semelhantes [4]. As duas metodologias
utilizam ferramentas de análise de risco aos bens, identificando aqueles mais suscetíveis à
falha, em particular, a ferramenta MSI (Maintenance Significant Items), no MSG-3, e a
ferramenta FMEA (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos), no RCM. No entanto, uma
avaliação ao nível estratégico de uma organização, em termos de exploração de aeronaves,
exigirá uma tomada de decisão eficiente e baseada em vários critérios, por isso a adoção dos
Métodos de Análise de Decisão Multicritério é justificada pelo propósito de dotar uma decisão
complexa de uma maior transparência e clareza [5], de modo a que possa ser tomada mais
próxima da ideal.
Neste contexto, explorando as diferentes possibilidades de criação de valor a uma frota de
aeronaves, baseando em diferentes critérios, o presente artigo propõe o desenvolvimento um
modelo de suporte à decisão utilizando uma abordagem multicritério para avaliar a extensão
da operacionalidade das aeronaves Alpha Jet da Força Aérea Portuguesa, em período de
degradação e após o seu Phase-Out, no entanto, a aplicação do modelo proposto não se
restringe à indústria de manutenção aeronaútica, possibilitando uma avaliação e gestão
estratégica segundo a condição dos ativos, numa outra indústria.

2.

Gestão da Manutenção

Assegurar a máxima disponibilidade operacional de um ativo é um dos desafios que qualquer
gestor de manutenção enfrenta no seu dia-a-dia. A disponibilidade, é a aptidão de um bem
para desempenhar a sua função requerida num dado instante ou durante um dado intervalo
de tempo, sob determinadas condições [6]. Como ilustra a Figura 1, a disponibilidade
operacional dos bens depende de duas variáveis, da disponibilidade intrínseca, que é imposta
pela fiabilidade (probabilidade de falha) e manutibilidade (facilidade de reparação) do bem
ou sistema, e da variável de exploração, ou seja, a organização de manutenção que poderá
maximizar a disponibilidade operacional com a sua politica de manutenção.
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FABRICANTE
CARATERISTICAS DO SISTEMA

Fiabilidade

OPERADOR
CARATERISTICAS DE EXPLORAÇÃO

Manutibilidade

Organização de
Manutenção

Disponibilidade
Intrínseca

Disponibilidade
Operacional

Figura 1 – Fatores influenciadores da disponibilidade operacional (adaptado de [7])

Assim, nos anos 70 foi desenvolvida a metodologia RCM, trata-se então de um processo de
gestão que procura definir as melhores politicas operacionais de manutenção para cada ativo,
tendo por base a preservação da função dos bens, evitar ou reduzir as consequências das
falhas [8], e maximizar a fiabilidade e segurança dos bens [4].
A implementação do RCM tem por base a resposta a sete questões chave, utilizando como
guia as normas IEC 60300-3-11, SAE-JA1011, SAE-JA1012 [9]: Quais as funções e padrões de
desempenho do equipamento, no contexto de operação? De que formas é um equipamento
incapaz de cumprir as suas funções? Quais as causas de cada falha funcional? Quais os efeitos
de cada falha funcional? Qual é a importância de cada falha (criticidade e custos)? O que
poderá ser feito de modo a prever ou prevenir cada falha? O que deverá ser feito caso não se
identifique a tarefa ou procedimento preventivo adequado?
Para dar resposta a estas questões essenciais recorre-se normalmente à FMEA [10].
A FMEA é um método estruturado permite visualizar e avaliar todas as relações causa-efeito
entre os vários componentes de um sistema e, como resultado, permite identificar as falhas e
avarias num sistema, através do estudo dos seus modos de falha e seus efeitos nos vários
componentes do sistema, bem como determinar tarefas de mitigação de efeitos [11]. A
aplicação do método destaca-se nas áreas de química, aeroespacial, militar, automóvel,
eletrónica, mecânica e de semicondutores [12]. A FMEA tem um objetivo qualitativo e
quantitativo [13]. Qualitativo porque prevê a probabilidade de certos tipos de falha de
sistema e quantitativo porque objetiva identificar os componentes cujas falhas poderão
culminar em acidente, lesão e a perda de propriedade. No entanto, a quando aplicada de um
modo isolada apresenta algumas limitações, como por exemplo: os três fatores de risco:
Gravidade dos Modos de Falha, a Probabilidade de Ocorrência dos Modos de Falha e a
Probabilidade de Deteção dos Modos de Falha são normalmente de dificil avaliação; a
importância relativa entre os três fatores de risco não é tida em consideração; a
determinação do RPN (Priority Risk Number) é questionável: Ignora a importância relativa dos
três fatores de risco; a avaliação é imprecisa; obtém-se um valor baixo de RPN sempre que,
na multiplicação dos três fatores de risco, dois dos valores de risco têm baixos valores e o
terceiro um valor elevado; a interdependência entre vários modos de falha e efeitos não é
tida em conta [9][12].
No entanto, o processo de gestão da manutenção só será efetivo se for capaz de dar resposta,
de um modo integrado, aos três níveis de decisão existentes numa organização (Figura 2):
Estratégico (orçamentos, logística, aspetos tecnicos, etc), Tático (custos de manutenção,
fiabilidade, disponibilidade, gestão recursos,etc) e Operacional (tarefas de manutenção,
falhas funcionais, capcidade de intervenção, etc).

Objetivo
O1

Objetivo
O2

Objetivo
O3

Objetivo
On

Figura 2 – Níveis Organizacionais de Manutenção por Objetivos (adaptado de [14])
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3.

Modelo de Planeamento de Manutenção – MSD-GECA

De modo a mitigar algumas das limitações da FMEA e desenvolver um modelo de suporte à
decisão que permita dar resposta aos três níveis de decisão organizacional, foi desenvolvido o
MSD-GECA (Modelo de Suporte à Decisão na Gestão Estratégica da Condição de Ativos) cuja
implementação passa pela utilização da ferramenta FMEA e pela aplicação de Métodos de
Apoio à Decisão Multicritério (MDCM).
No entanto, ao aplicar o Diagrama Causa-Efeito, como ferramenta de identificação de risco
que decompõe um problema nas suas possíveis causas, aliado à FMEA [15], revela uma maior
facilidade na aplicação FMEA e de preceção das variantes de um problema.
Tendo por base a literatura [16], o AHP (Analytic Hierarchy Process) é o método de decisão
multicritério mais indicado para análise de risco através da definição e quantificação
subjetiva de fatores de risco, de acordo com o objetivo global. No entanto, para uma maior
eficácia, validade e consistência na avaliação e seleção da estratégia de manutenção, é
necessário proceder a uma integração do AHP com o TOPSIS (The Technique for Order
Preference by Similarity to the Ideal Solution), permitindo a hierarquização e seleção da
melhor alternativa segundo vários critérios, sejam eles imprecisos ou ambíguos [17][18].
Neste contexto, e apesar dos dois métodos permitirem a hieraquização de alternativas, o AHP
atribuirá valores a critérios, enquanto a ferramenta TOPSIS irá selecionar o plano de
manutenção [17], permitindo assim elevar os resultados a um nível estratégico.
O modelo MSD-GECA compreende as seguintes etapas (Figura 3):
I. Identificação do Problema: Identificação do objeto de estudo, através do Diagrama de
Causa-Efeito, e definição de objetivo(s);
II. Análise de Risco: Análise FMEA dos componentes críticos e ações corretivas;
III. Estratégia de Resposta: Definição e ponderação de critérios e alternativas, através da
análise AHP, hierarquização de alternativas e seleção da resposta ao problema em
questão, através da anáilse TOPSIS.
MSD - GECA

Nível Operacional de Objetivos de Manutenção
Nível Estratégico de Objetivos de Manutenção

Criação de Valor
Figura 3 – Pilares do Modelo de Planeamento de Manutenção MSD-GECA

O modelo de planeamento de manutenção será aplicado a uma organização de manutenção
aeronáutica em período de degradação que, mais especificamente, permitirá uma avaliação
dos componentes mais críticos de uma frota de aeronaves, em termos de potencial disponível
e ações corretivas, de modo a ocorrer uma avaliação mais correta das várias alternativas que
possam dar um futuro mais viável à frota de aeronaves, visando a continuidade de operação.

4.

Estudo de Caso - Aplicação do Modelo Proposto

O Estudo de Caso tem como objetivo a aplicação do modelo proposto de planeamento de
manutenção, mais especificamente à frota Alpha Jet, operada pela Esquadra 103, da Força
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Aérea Portuguesa. O plano específico desenvolvido, pela Força Aérea Portuguesa, refere que
a mesma deverá ser explorada até à exaustão, o Phase-Out, assumindo que depois de Janeiro
de 2018, a frota deixará de operar. No entanto, não há soluções propostas até ao momento.
A aeronave Alpha Jet é um caça-bombardeiro, cuja função abrange as áreas de apoio aéreo
ofensivo, apoio de superfície e instrução avançada operacional. Devido a estas
capacidades, e à missão de gerar poder aéreo da Força Aérea Portuguesa, a missão
atribuida à Esquadra 103 é a de instrução, formando pilotos de combate que poderão
ingressar nas esquadras operacionais, 201 e 301, em que opera a aeronave F16.
4.1. Aplicação

do Modelo MSD-GECA

I. Identificação do Problema: Identificação das limitações de exploração da frota.
Respeitando o plano operacional de sustentação, foi decidido que a frota deixará de operar
em janeiro de 2018, restando 5 aeronaves operacionais com um potencial remanescente de
237 HV (Horas de Voo). Até ao momento, não foi definida uma solução para o final da frota,
no entanto, explorando a solução de prolongamento da operação da frota, para além de 2018,
a Figura 4 ilustra as principais fontes e causas do problema em questão:
Célula

Decisão

Índice de Fadiga 150%
Plano de Desenvolvimento
Operacional

Inspeções Depot
Novo estudo Índice de Fadiga

Falta de Capacidade
3º Escalão

Desgaste Material

Limitações de
Exploração da
aeronave Alpha Jet

Elevado nº Avarias
Falta de Material

Motores

Material

Figura 4 – Diagrama Causa-Efeito aplicado ao Caso de Estudo

O período Phase-Out tem influenciado o défice de material disponível, devido aos elevados
preço e à demora no fornecimento de material, afetando a disponibilidade das aeronaves e
desgaste de rotáveis.
As células das aeronaves sofreram uma extensão de vida de fadiga em 2010, permitindo
operará-las até um limite de Índice de Fadiga de 150%. Esta extensão de vida permite
controlar 27 localizações críticas, no entanto a mais limitativa identificada foi a localização
WS 54/55, que corresponde às furações das secções de encastramento das asas na fuselagem.
Esta localização mais crítica permite uma operação de 1818 HV (até ao 2º semestre de 2020),
a partir de janeiro de 2018, até ao Índice de Fadiga de 150%.
Estas 1818 HV, são, no entanto, limitadas pelos motores que equipam estas aeronaves, os
motores Larzac 04 C20, constituídos por uma estrutura modular de oito módulos. Esta
limitação deve-se à falta de manutenção apropriada a estes módulos, isto derivado à
inexistência de capacidade de intervenção nestes rotáveis, possibilitando unicamente a sua
substituição que, consequentemente, tem vindo a degradá-los, a nível de desempenho,
fiabilidade e fadiga material. Já as revisões gerais deixaram de ser uma solução, devido ao
fim do contrato de manutenção com o fabricante.
Tendo em conta os sistemas críticos dos motores, o MSD-GECA visa a avaliação de alternativas
que possibilitem a criação de valor à frota, em caso de prolongamento de operacionalidade
ou não, tendo em conta os custos associados e à carga de manutenção a ser executada.
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II. Análise de Risco
II.1. Análise FMEA
De modo a quantificar o risco para a operação que os potenciais modos de falha poderão estar
a causar, foram definidas duas amostras de tempo, para as quais serão calculadas os RPNs, a
primeira amostra definida entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de agosto de 2014, da qual foram
realizadas 3778 HV, sendo registadas 133 avarias, e a segunda a amostra definida entre 01 de
janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, da qual foram realizadas 1365 HV, sendo
registadas 54 avarias. No âmbito do estudo de caso, houve necessidade de adaptar as escalas
do índice severidade, ocorrência e detetabilidade. A tabela de Índice de Severidade foi
adaptada ao nível de profundidade de manutenção e consequente tempo de imobilização para
a execução dessa manutenção. A tabela de Índice de Ocorrência foi definida pela taxa de
avarias nas duas amostras de tempo. A tabela de Índice de Deteção foi baseada nos tempos de
imobilização para as ações de deteção dos modos de falha.
Por fim, salienta-se o facto de nem todos os modos de falha terem a mesma criticidade nem a
mesma urgência em serem minimizados ou mitigados, com o intuito de diminuir o risco
associado a cada modo de falha. Por isso, são definidas três gamas de valores pelas quais a
análise FMEA se irá guiar (Tabela 1), em termos de modos de falha a serem priorizados.
Tabela 1 – Classificação RPN aplicada ao Caso de Estudo
Classificação Número Prioridade de Risco (RPN)
Alto Risco
RPN ≥ 200
Risco Moderado
120 ≤ RPN < 200
Baixo Risco
1 ≤ RPN < 120

Urgência de Ações Corretivas
Ação de caráter imediata e urgente
Ação de caráter adiável e não urgente
Ação de caráter não urgente

Ocorrência 10-14

Ocorrência 15-16

Deteção 10-14

Deteção 15-16

RPN 10-14

RPN 15-16

10

10

4

7

6

7

240

490

Insuficiência de Rotação
do compressor

10

10

4

7

2

2

80

140

Ação
Recomendada

Gravidade 15-16

Insuficiência de Pressão
vinda do compressor

Palhetas
Estatoras de
Alta Pressão
do 1º Andar

Direcionar o fluxo da
massa de ar quente
proveniente da câmara de
combustão

Desgaste das palhetas

10

10

5

4

5

5

250

200

Substituição
das
palhetas

Conjunto
Rotor com
um Andar

Palhetas
Rotoras do 1º
Andar

Transformar energia
cinética da massa de ar
proveniente da câmara de
combustão,
movimentando o
compressor alta pressão

Desgaste das palhetas

10

10

6

5

6

7

360

350

Substituição
do Módulo
ou Revisão
Geral

10

10

6

2

5

5

300

100

Palhetas
Estatoras de
Baixa
Pressão do 1º
Andar

Direcionar a restante
massa de ar quente
proveniente da turbina de
alta pressão para incidir
nas palhetas da turbina de
baixa pressão,
movimentando-a

Fraturas nas palhetas

Conjunto
Estator de
Baixa
Pressão com
um Andar

Vibrações normais de
funcionamento do motor

8

8

3

5

6

7

144

280

Desgaste das palhetas

10

10

1

2

5

6

50

120

Rotor com
um andar

Palhetas
rotoras

Transformar a energia
cinética da massa de ar
restante da turbina de alta
pressão em energia
mecânica

Substituição
das
palhetas

Conjunto
Estator de
Alta Pressão
de um Andar

Reposição
do Módulo

Substituição
do Módulo
ou Revisão
Geral

Gravidade 10-14

Comprimir a massa de ar
vinda do compressor de
baixa pressão, aquecê-la
e enviá-la para a câmara
de combustão

Modo de
Falha
Potencial

Função

Componente

Subsistema

Conjunto Rotor-Estator de
Quatro Andares

Substituição
do Módulo ou
Revisão Geral

Módulo 6

Módulo 5

Módulo 3

Sistema

Tabela 2 – Resumo RPN Críticos e ações recomendadas

Analisando a Tabela 2, os sistemas identificados como sendo os mais críticos são os módulos 3
(Compressor de Alta Pressão) e 5 (Turbina de Alta Pressão), ocasionalmente o módulo 6
(Turbina de Baixa Pressão) é uma das origens de vibrações no motor. De frisar que, existe um
severo aumento na criticidade nos módulos 3 e uma ligeira diminuição nos módulos 5, ainda
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que bastante crítico, no entanto, é possível retirar que, em grande parte, a insuficiência de
potência e vibrações nos motores são originados nos módulos 3 e módulos 5, respetivamente.
Verifica-se, então, que a solução seria a substituição ou revisão geral destes três módulos, no
entanto, não existem módulos 3 e 5 com potencial ou fiabilidade suficiente para utilização,
minimizando estes modos de falha, para além dos módulos instalados em aeronaves
operacionais, ou seja, a ação recomendada de substituição de módulos não é viável. Já no
caso dos módulos 6, a solução de substituição ainda é viável, pois ainda existem alguns
módulos com alguma fiabilidade e potencial para poder minimizar o crescente risco destes
modos de falha. A solução de revisão geral dos módulos 3 e 5 não é viável desde 2009, com o
fim do contrato com o fabricante dos motores, muito pelo diminuto orçamento anual
atribuído à frota. De acordo com o descrito acima, e a partir dos modos de falhas mais
gravosos, é possível concluir que os rotáveis que mais comprometem a disponibilidade
operacional da frota são os módulos 3 e 5, pela falta de manutenção apropriada devida, em
grande parte, a cortes orçamentais. Sendo que, a próxima etapa do MSD-GECA tem como
objetivo selecionar a estratégia de manutenção que permita criar valor à frota, isto é,
identificar e avaliar outras alternativas que possibilitem de extensão da operacionalidade da
frota ou que minimizem a degradação, e eventual perda, do património nacional, utilizando
uma abordagem multicritério que permita a avaliação das variáveis obtidas na análise FMEA,
ao nível operacional de manutenção, e de outras variáveis ou critérios que possibilitem
estender a avaliação do MSD-GECA até um nível organizacional estratégico de manutenção.
III. Estratégia de Resposta
III.1. Análise AHP
A hierarquia definida, na Figura 5, tem como base na experiência do investigador do presente
trabalho de investigação cientifica:
• Nível I: Definição do Objetivo Global (OG) do trabalho de Criação de Valor;
• Nível II: Critérios influenciadores dos diferentes cenários de decisão (C1, C2, C3, C4, C5);
• Nível III: Alternativas de decisão ou cenários (AP, AM, AV, AR).
CRIAÇÃO DE VALOR

MUSEU

AM

VENDA

C5

MISSÂO

DIMINUIÇÃO
RISCO

PRESERVAÇÃO
MATERIAL

FIABILIDADE
PROLONGAMENTO DE AP
OPERACIONALIDADE

C4

C3

C2

ORÇAMENTO
ANUAL

C1

AV

AR
REATIVAÇÃO

Figura 5 - Estrutura Hierárquica de Decisão de avaliação da Extensão de Operacionalidade

A Tabela 3, utilizado a escala de Saaty [18] [19], representa a matriz de preferência (A) entre
critérios em relação ao OG, o vetor de prioridade principal (Ci) e o vetor de consistência (Xi):
Tabela 3 - Vetor de Prioridade Principal (Ci) e Vetor Consistência (xi)
Critérios
C1
C2
C3
C4
C5

C1
1
7
3
6
2

C2
1/7
1
2
2
1/3

C3
1/3
1/2
1
2
1/6

C4
1/6
1/2
1/2
1
1/2

C5
1/2
3
6
2
1

Média ( )
0,0529
0,2207
0,2881
0,3432
0,0951

Vetor Consistência (Xi)
0,2852
1,1919
1,6302
1,8684
0,4941
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A comparação de preferência entre critérios i (linha) e critérios j (coluna), é obtida a partir:
Critério i
9
7
5
3
1
3
5
7
9
Critério j
•
•

Se o julgamento numérico entre o critério i e j recair para o lado esquerdo do valor 1,
o valor será o valor selecionado na escala de Saaty, aij;
Se o julgamento numérico entre o critério i e j recair para o lado direito do valor 1, o
valor será o aij=1/aij.

De seguida, os valores são normalizados através da divisão de cada elemento pelo somatório
da respetiva coluna e, por fim, o vetor Ci é calculado através da média de cada linha. O vetor
Xi é calculado através da multiplicação entre a matriz de preferência (A) e o vetor Ci.
A Tabela 4 representa o peso relativo de cada critério em relação a cada alternativa e o vetor
único de cada alternativa em relação ao Objetivo Global:
Tabela 4 - Vetor de Prioridade para cada Alternativa
Critérios
AP
AM
AV
AR

C1
0,4258
0,0347
0,2047
0,3349

C2
0,0352
0,2231
0,3066
0,4351

C3
0,4285
0,0364
0,1633
0,3718

C4
0,2635
0,0365
0,5951
0,1049

C5
0,3411
0,0788
0,1998
0,3803

Vetor Único
0,2766
0,0816
0,3488
0,2930

Tal e qual foi feito anteriormente no cálculo do vetor Ci, cada coluna da Tabela 4 representa
o vetor Ci, de preferência de cada critério em relação às alternativas. O vetor único é obtido
pela multiplicação entre o vetor de prioridade para cada alternativa, expresso na Tabela 4, e
o vetor de prioridade principal (Ci), expresso na Tabela 3. O vetor único permite concluir que
a hierarquia AHP coloca a alternativa de Venda (AV) como a mais preferida, com 34,88%, e a
alternativa de Museu (AM) como a menos preferida, com 8,16%.
O cálculo da consistência de julgamentos efetua-se pelos seguintes passos:
•
Auto valor, é a medida de consistência das comparações, para os cinco critérios (n = 5):
λmax = (1 / n) × ∑ (xi / Ci) = 5,4181;
o xi é o vetor de consistência e Ci é o vetor de prioridade principal (Tabela 3).
•
Índice de Consistência: CI = (λmax - n) / (n - 1) = 0,1045;
•
Cálculo da Razão de Consistência: CR = CI / RI = 0,0933, o grau de consistência é
satisfatório, pois verifica-se a premissa CR ≤ 0,1.
Nota: RI é o Índice de Consistência Aleatória, obtido na tabela de valores de Índice de
Consistência Aleatória em relação à ordem da matriz (n) [5].
III.2. Análise TOPSIS
Segundo [19], é desenvolvida uma escala (Tabela 5) que avalie a relação de conformidade
entre cada critério e cada alternativa, e depois ser expressa essa avaliação de conformidade
(Tabela 6), ou seja, cada critério será avaliado segundo a sua adequação a cada alternativa:
Tabela 5 – Escala de Atributos Criterial
Valores
1
3
5
7
9

Critério 1
Inexistente
Baixa
Moderada
Boa
Muito Boa

Critério 2
Desnecessária
Pouco necessária
Moderadamente
Necessária
Muito necessária

Critério 3
Desnecessário
Pouco necessário
Moderadamente
Necessário
Muito necessário

Critério 4
Não favorece
Pouco Favorece
Moderadamente
Favorece
Favorece muito

Critério 5
Desconsiderada
Pouco considerada
Moderadamente
Considerada
Muito considerada

Tabela 6 – Matriz de Decisão D
Alternativas
AP
AM
AV
AR
Importância (wi)

C1
5
3
5
5
0,0529

C2
5
9
7
9
0,2207

Critérios
C3
C4
9
1
3
7
3
9
5
5
0,2881 0,3432

C5
3
5
5
5
0,0951

Nota: Os valores wi representam os vetores de prioridade principais (C i).
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Na Tabela 7 são representados os valores de PIS e NIS, bem como das respetivas distâncias,
por fim a aproximação relativa (Ci*) de cada alternativa ao ponto PIS e respetiva hierarquia:
Tabela 7 – Distâncias entre os PIS e NIS da Matriz Ponderada-Normalizada V e Coeficiente de Aproximação (Ci*)
Alternativas
AP
AM
AV
AR
PIS (v+)
NIS (v-)

C1
0,0289
0,0173
0,0289
0,0289
0,0289
0,0173

C2
0,0718
0,1293
0,1006
0,1293
0,0718
0,1293

Critérios
C3
C4
0,2329
0,0275
0,0776
0,1923
0,0776
0,2473
0,1294
0,1374
0,0776 0,2473
0,2329 0,0275

C5
0,0311
0,0519
0,0519
0,0519
0,0519
0,0311

Di+

Di-

Ci*

Hierarquia

0,2699
0,0804
0,0288
0,1344

0,0586
0,2274
0,2717
0,1528

0,1784
0,7389
0,9043
0,5321

4
2
1
3

A partir da Tabela 6, são calculados os seguintes valores na Tabela 7:
• Matriz de decisão normalizada R é obtida através da divisão de cada elemento da
Tabela 6 pela raiz quadrada do somatório ao quadrado da respetiva coluna :
rij = xij / √(∑ xij2);
• Matriz de decisão Ponderada-Normalizada V é calculada através da multiplicação da
importância wi e os elementos da matriz de decisão normalizada R: vij = wi × rij;
• Os PIS (v+) são os maiores valores de benefício e os menores valores de não benefício
de cada coluna da matriz V;
• Os NIS (v-) são os menores valores de benefício e os maiores valores de não benefício
de cada coluna da matriz V. O custo é um não benefício, representado pelo C3;
• O cálculo da distância euclidiana entre as alternativas e o PIS: Di+ = √(∑ (vij - vj+)2);
• O cálculo da distância euclidiana entre as alternativas e o NIS: Di- = √(∑ (vij - vj-)2);
• Os Coeficientes de Aproximação: Ci* = Di- / (Di+ + Di-), onde a solução mais próxima da
ideal será aquela que mais se aproxima de C i* = 1.
Conclui-se então, tendo em conta o estado atual da frota Alpha Jet e suas variáveis
dependentes, a solução mais perto do ideal para a criação de valor à mesma, de entre as
alternativas disponíveis, é a Venda da frota.

5.

Conclusão

O modelo apresentado de suporte à decisão utilizando uma abordagem multicritério para
criação de valor, permite concluir que um prolongamento de operação da frota Alpha Jet é a
solução menos preferida. Sendo a alternativa preferida a de venda, no entanto, de referir que
será aconselhável a aplicação de um planeamento de preservação das aeronaves, pois o
momento da compra é desconhecido, mas também para não ocorrer uma degradação mais
acelerada dos seus materiais e constituintes, pela não utilização, e reduzir ao máximo o
esforço de manutenção do comprador para repor a frota ao estado aeronavegável.
A análise FMEA permite avaliar em maior profundidade os modos de falha, revelando os que
mais comprometem a operação dos motores. Como era de esperar, os resultados FMEA apenas
permitem tomar decisões ao nível operacional, contudo a sua aplicação híbrida com os
métodos de análise multicritério, AHP e TOPSIS, permitiu elevar, com sucesso, a tomada de
decisão ao um nível estratégico, através da hierarquização e seleção da melhor alternativa
segundo os mais variados critérios, fossem eles imprecisos ou ambíguos.
A hierarquia desenvolvida pelas ferramentas AHP e TOPSIS permite dotar o MSD-GECA de
alguma consistência e validade, em termos de resultados, pois ambas obtiveram a mesma
alternativa com maior preferência (Venda), apesar das restantes alternativas terem registado
uma ligera alteração na hierarquia de preferência.
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Abstract
Carbon footprint assessment due to airport operations is often required by environmental regulations. Aircraft contribute to
local air pollution during the Landing and Take Oﬀ cycle. A big portion of the time aircraft spend on the ground is taken by
taxi operations. Taxi times also increase at higher rates than traﬃc demand because of congestion at airports. Several
measures are explored in the literature regarding the mitigation of taxi related emissions. These measures are often
assessed by means of analytical approaches. In this article, the authors introduce a new micro simulation approach to assess
aircraft ground movements with the aim of providing a more realistic estimation of taxi times. The approach is based on the
deﬁnition of a discrete event model using a generic simulation software, AnyLogic 7. The new model is then used to assess
the potential beneﬁts and impacts deriving from the introduction of an environmental friendly taxi procedure at Lisbon
International Airport. The simulated procedure envisages the utilization of TaxiBot, a semi-robotic towbarless tractor suitable
for dispatch towing at medium to large airports. Results prove the alternative measure would potentially lead to
environmental beneﬁts in terms of fuel saved and emissions reduction. Considering an average day, both airports and
airlines would gain in terms of, respectively, emitted pollutants and operational costs. Starting from these observations,
possibilities for further research are explored.
Keywords
microsimulation; airport congestion ; sustainability; ground movement; ground movement
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I. INTRODUCTION
Congestion is a rising problem at most busy airports, due to a combination of two factors: the
limitations to infrastructure expansion, especially at EU airports, and the constant growth of air
traffic and demand [1], [2]. If not treated, congestion is a potential cause for airports to operate
with lower performances [3], thus decreasing their market competitiveness. Going into detail,
congestion can cause operational inefficiencies particularly regarding aircraft taxi procedures, which
will be characterized by a situation of stop-and-go [4].
Aircraft are a major source of emissions at airports [5] and contribute to local air pollution during
the Landing and Take Off (LTO) cycle. A big amount of the LTO cycle, in terms of duration, is given
by the phases of taxi in and taxi out [6]. Given that a carbon footprint assessment of airport
operations is often required by environmental regulations, taxi operations shall be addressed with
special attention primarily because aircraft engines are not specifically designed for ground
movements and hence do not operate optimally [6], and because total taxi times show an increase at
higher rates than aircraft movements when the airport infrastructure is congested, which is common
at busy EU airports [7]. This work consequently addresses the need to reduce aircraft emissions at
airports, in a vision that accounts for the actual congestion levels at the specific airport when the
operations are carried out.
Several measures can be introduced to reduce aircraft taxi emissions. Many studies have been
carried out in the literature regarding the effects of congestion, and the actions to mitigate it [2],
[7]–[11]. Airport operators, together with airlines, may implement technological or operational
measures which best suit the peculiarity of the infrastructure.
Most studies base their impacts assessment of alternative procedures on analytical approaches,
meaning that, in practice, aircraft engines emissions are estimated using analytical methods, in
which taxi times either depend on past data or on assumptions regarding the airside physical layout
[4], [8], [9]. Analytical approaches therefore do not allow to model operations in a way that responds
to the actual utilization of the infrastructure. In other words, traditional methods do not make
differences between uncongested, congested or heavily congested situations, resulting in taxi times
which are not dependent on the actual levels of traffic.
Since aircraft emissions can be contained by reducing the time engines are idling, a better and
more realistic estimation of actual taxi times seems necessary. In this article the authors adopt a
micro simulation approach with the aim to overcome the limitations of the analytical methods in
modelling aircraft ground movement under congestion.
The study develops a micro simulation model using the AnyLogic simulation software. The model
is applied to evaluate the potential benefits and impacts deriving from the introduction of a new,
alternative taxi procedure at a hub airport in Europe. The alternative procedure involves the use of a
semi-robotic tractor, TaxiBot, for dispatch towing part of the aircraft fleet operating on a reference
day at Lisbon International Airport. Results prove that simulated times are consistent with the level
of traffic on the selected day, and that the alternative procedure has a potential to reduce emissions
and fuel consumption related to aircraft ground movements.
II. LITERATURE REVIEW
Aircraft impacts have been the main obstacle to air traffic expansion and the welfare of local
communities around airports [12], [13]. Aircraft constitute the major source of local air pollution at
airports, and among the LTO cycle, the major cause for concern is given by the phase of taxi, which
has shown to grow more than proportionally if compared to the traffic demand at major US airports
[7]. Aircraft emissions can be reduced through operational measures, reducing the time engines are
turned on, or through technological measures, imposing strict regulations as to promote the
efficiency improvement or substitution of the sources of pollution [7] (see Fig. 1).
Among the operational solutions is to remark single-engine taxi, which has the advantage of being
immediately implementable without initial investments or prior changes in the infrastructure [8].
Other studies give more emphasis on the disadvantages of the measure: Kumar et al. refer to the
discretion of the pilot in the decision regarding engine shut downs during delays as well as for the
time needed for engine warm up, and the physical constraints due to the presence of tight turns,
severe weather conditions such as snow or ice, and uneven surface [14]. Other operational measures
fall into the category of congestion management. Technological measures do not only imply the
development of engines with high performance on the ground, but also the employment of
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Alternative Ground Propulsion Systems (AGPSs), which are broadly divided into internal and external
AGPSs. eTaxi is an example of on board AGPS and is based on the installation of an electric motor on
the Main Landing Gear of the aircraft [15]. eTaxi allows to cut pushback tractors turnaround times,
and is the most suitable solution for short to medium haul flights [15], even though, according to Guo
et al., the need to carry less fuel on departure offsets the weight increase given by the installation of
the device [11], making eTaxi potentially transferable to wide body aircraft too. WheelTug (source:
WheelTug) offers a similar electric motor that any aircraft can mount on board, coaxial to the
landing gear wheel, regardless of the manufacturer. The target customers are the airlines, allowing
not only reduced emissions but also time savings; consequently, electric taxi is not seen as a measure
which can be directly introduced by airport operators. On the contrary, a solution for airports could
be the introduction of new tugs for dispatch towing. TaxiBot (source: TaxiBot International), among
all, offers the advantage of being towbarless [9], allowing to reduce stresses on the NLG, even
though Guo et al. argue that the increased duration of the application of the stresses, compared to
traditional pushback, would counteract the benefits of the towbarless feature [11]. Also, the possible
need to create dedicated infrastructure for dispatch towing tractors should be explored [11].

Fig. 1. Measures to reduce taxi emissions.

Apart from the environmental benefits, all measures should be further subject to implementation
considerations regarding costs, maintenance and logistics [7]. A quantitative assessment of the
atmospheric impacts of each measure is generally done in the literature using an analytical approach
[4], [9] (see Fig. 2). Input data of an analytical model include taxi times and aircraft engine
emissions. Taxi times are either defined based on assumptions on the airside layout [9], or using past
airline traffic data [4]. Engine emissions are obtained from the ICAO Aircraft Engine Emissions
Databank, where a 7% of maximum thrust is assumed as a fixed value for engine thrust during taxi,
even though other studies found that better emission factors could be estimated under real
conditions with a Plume Capture and Analysis System [16], [17]. Tools like the EDMS developed by the
FAA use the emission factors provided by the ICAO [9]. Utilization of the airside infrastructure at
almost its capacity is the main cause of congestion at airports. Congestion provokes delays which are
not easy to model analytically: the uncertainty related to the entity and the causes that generate
delays makes the assumptions for a simulation model hard to define. It is nevertheless recognized
that a simulation model, being context-sensitive and hence responding realistically to events such as
increased levels of traffic on the ground, would help to overcome the limitation of the traditional
approach in estimating actual taxi times.
Simulations are used in the literature for the assessment of the impacts resulting from different
traffic scenarios. Bubalo and Daduna use SIMMOD to estimate the infrastructure workload deriving
from different demand time patterns [18], the same software is used to assess alternative solutions
to the ground routing problem at Charles De Gaulle Airport [1] and to simulate the airport response
to increasing air traffic demands [19]. Another possibility is to use generic programming language
such as MATLAB: Voulgarellis et al. developed a flexible model to analyze different ground handling
operations configurations at hub airports [20]. Simulation methods are widely used for demandrelated questions, while the same cannot be said for the assessment of environmental impacts
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resulting from a change in the scheduled taxi procedures. On a general basis, commercial software
provides a set of limitations which are not encountered using a general-purpose software. Indeed,
general-purpose software such as AnyLogic serve the purpose of the authors, by providing an
unlimited flexibility concerning the customization of all modelled processes, e.g. the use of an
alternative AGPS or else the change in pushback and taxi times.

Fig. 2. The analtical approach rationale.

III. PROBLEM FORMULATION
The purpose of the model is to assess the benefits that derive from the introduction of dispatch
towing, a relatively recent technique for aircraft taxi in and taxi out. The study is applied to the
Lisbon International Airport. Dispatch towing is possible thanks to the use of a semi-robotic
towbarless tractor, TaxiBot, which is a diesel-fueled vehicle. The model focuses on the estimation of
taxi out times, because, for the specific case study, taxi in does not seem to be affected by
increased levels of traffic: arriving aircraft do not incur disruptions, while most delays for departing
aircraft are generated at the runway line up. A generic simulation tool will be used to simulate
actual taxi out times; emission indices and fuel burn rates per aircraft type are retrieved from the
ICAO Databank. The combination of taxi out times and engine specifications allows the computation
of total pollutant emissions during a reference day. Benefits are assessed with respect to the actual
scenario, meaning that the net emissions reduction for each scenario results from the difference
between the emissions when no action is taken and when the measure is introduced. Three scenarios
are analyzed, depending on the TaxiBot fleet configuration.
IV. METHODOLOGY
A micro simulation model was defined using the AnyLogic simulation tool for actual taxi times
estimation. Other tools are used in the literature [1], [18]–[20], most of which are airport specific
but do not allow to customize the phases of taxi (e.g. pushback duration and detachment). AnyLogic
is a generic software, and the model was created from scratch using process flowchart blocks. A
discrete-event approach was adopted, as the LTO cycle can be represented as an ordinated sequence
of steps that each aircraft must undergo at the airport. For the scope of the study, the LTO cycle was
divided into the steps presented in Fig. 3. Unlike most discrete event models, the developed one
includes a spatial representation of the airside infrastructure, thus allowing the user to understand
and double-check the behavior of operations, through animations of aircraft at runtime.

Fig. 3. Model representation of the LTO cycle.
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Arrivals and departures took place in the same order as in the flight schedule. All kinds of delays,
which are not generated at the study airport because of taxiways congestion, were not modelled.
Each arriving aircraft has right of way over departures regarding runway occupation. If an aircraft is
landing or due to land within the next two minutes, any other aircraft ready for take-off is held at
the runway head, waiting for clearance. An additional time of 60 to 90 seconds was considered
between consequent runway utilizations to allow aircraft tail-vortices to dissolve: 60 seconds are
needed after narrow body aircraft, 90 seconds after wide body. The utilization scheme described
above allowed to define a runway capacity of up to 40 movements/hour. Each arriving aircraft was
assumed to complete landing and exit the runway through a Rapid Exit Taxiway (RET). Once inside
the taxiway network, each aircraft moves to their assigned stand taking the shortest route. No
alternative routes were considered, both for taxi in and taxi out: if the shortest path is busy or
occupied, aircraft will slow down and stop if necessary to accommodate the circumstance, rather
than taking a free alternative path. Aircraft move on the taxiways ensuring a minimum safety
distance from other aircraft of 60 meters, and the maximum speed is 15 knots. The last value was
dictated by practice at the case study airport, given that taxi can generally be performed at higher
speeds. Stand assignment was not done dynamically, meaning that the assigned stand only depended
on a set of simple rules defined by the authors to replicate as realistically as possible the day-to-day
stand allocation problem at the airport. The location of the designated spot depends on a series of
parameters and variables, including: airline, aircraft type, turnaround time. Each airline commonly
has a preferred apron, aircraft type was checked to ensure that the critical aircraft limitation is
respected, and turnaround time determines the sorting between contact and remote stands. Aircraft
then are held at the apron until their departure. Pushback procedures start at the Scheduled Time of
Departure (STD) and have a random duration of 3 to 5 minutes, including connection, proper
pushback and tractor disconnection. After pushback, aircraft taxi out to the runway head, where
eventually they will queue if other aircraft are waiting for runway clearance. To avoid excessive fuel
consumption and to model the actual situation, at the STD, the number of queuing aircraft was
checked: if this exceeded the value of 8, then the aircraft was held at the stand until the next takeoff.
In the previous paragraph the reader is provided with the assumptions that define the structure of
the model. Each aircraft underwent the same sequence of events, from arrival to departure, apart
from the first departures and the last arrivals of the day, which, as obvious, were modelled slightly
differently. The LTO cycle was described at such a level of detail to catch the correct sequencing of
operations and the number of aircraft moving on the taxiways at the same time. The desired output
of the model included actual taxi out time for each departing aircraft during the reference day. The
reasons why taxi in was not considered emerged during the simulation of the actual scenario at the
case study airport and are therefore explained in the following section. The output was organized in
a table containing: aircraft type, STD, taxi out times. The STD was used to visually check the
consistency between the simulated times and the level of traffic. Flight schedules, in terms of
movements/hour, and taxi out times plots, were expected to match. Aircraft types are recorded
because they were later used for emissions computation.
Fuel emission rates and unit pollutant emissions per fuel consumed (emission indices) were
obtained using the ICAO Aircraft Engine Emission Databank. Part of the fleet mix operating at the
airport includes aircraft types which are not present in the ICAO Databank, e.g. the ATR regional
airplanes. Since the emission reduction benefits were estimated as relative to the actual scenario,
discarding the pollution contribution of these aircraft in all scenarios was considered acceptable if
the share of ATR in the global fleet mix were small. Concerning other aircraft, the values used in this
study were determined as follows: for each aircraft, the manufacturer websites or other sources
were searched to make a list of all the possible mounted engines; for the retrieved engines, data
were collected from the ICAO Databank, grouped, and averaged; the so-obtained average values,
multiplied by the number of aircraft engines, were assumed equal to the aircraft type data and were
used for emissions and fuel consumption computation.
The amount of pollutant 𝑖 emitted by aircraft 𝑗 resulted from (1), where 𝑛 is the number of
mounted engines, 𝐸𝐼 the relative emission index, 𝑓 the fuel consumption per unit of working time,
and 𝑡 the simulated taxi time with engines on.
𝐸𝑖𝑗 = 𝑛𝑗 ⋅ (𝐸𝐼𝑖𝑗 ⋅ 𝑓𝑗 ⋅ 𝑡𝑗 )

(1)

Summing over the 𝑚 aircraft, the total amount of emitted pollutant 𝑖 during the reference day
was estimated, as in (2).
𝐸𝐼𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝐸𝐼𝑖𝑗
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(2)

The total fuel savings over the day was obtained as in (3), where 𝑡𝑗 is the difference between the
time engines are on during taxi out in the actual and in the alternative scenarios, for each aircraft 𝑗.
Fuel savings were used to estimate direct costs savings for all airlines operating on the simulated
day. 65,6 USD/bbl was the average fuel price in 2016 and was used for the calculation (source: IATA
Jet Fuel Price Monitor).
𝑓 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑓𝑗 ⋅ 𝑡𝑗

(3)

V. CASE STUDY
The developed model was applied to the case study of Lisbon Humberto Delgado Airport (ICAO
code: LPPT). In 2015, 20,1 million passengers used the airport and 162.044 commercial flights took
place. During the simulations, good weather conditions were assumed with a consequent choice of
RWY 03 as runway in use. Using only one runway allows to achieve the maximum capacity of 40
movements per hour. The flight schedule which was used in the simulation referred to the 4th August
2016, as for being a high season and peak traffic day (see Fig. 6).
A simulation was run in the no-action scenario, and results proved no significant delays occurred
for taxi in. Concerning taxi out, the major bottleneck showed to be the runway head queue rather
than a taxiway network congestion. For this reason, the study interested exclusively taxi out as the
weak part of the process.
The selected alternative measure was dispatch towing. The procedure is performed only for taxi
out operations by a semi-robotic towbarless tractor, TaxiBot (see Fig. 4), which is assumed to tow
the aircraft up to the detachment point depicted in Fig. 5 (red spot). Being towbarless, which means
that the vehicle cradles the Nose Landing Gear (NLG) rather than pulling it, makes TaxiBot suitable
for high-distance and high-speed towing. Two variants exist: one for towing narrow body aircraft,
and one dedicated to wide body aircraft. TaxiBot is diesel fueled, therefore its contribution to CO2
emissions was considered.

Fig. 4. TaxiBot in action at Frankfurt Airport (source: TaxiBot International).

Three scenarios were simulated, each differing from the other based on the TaxiBot fleet
configuration. Scenario 1 involves the entry into service of 2 TaxiBot of the narrow body type serving
aircraft at aprons falling in areas A and A’ (see Fig. 5).

Fig. 5. Airside intervention areas layout.

In scenario 2, 2 more TaxiBot of the narrow body type operate at aprons under label B, while in
Scenario 3, one more TaxiBot is added to the fleet, a wide body type, operating at apron C.
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Simulations were run making sure that the minimum time of 3 minutes for engine start is
respected before take-off. The results and a relative discussion is presented in the following section.
VI. RESULTS
Running the model for each scenario, results regarding taxi out times were obtained. These were
then used to discuss the improvements of the micro simulation method over the analytical approach,
as well as to compute the fuel consumption and pollutants emissions.
The flight schedule (see Fig. 6) shows that the infrastructure was used at almost its capacity
during a peak hour in the morning (8 am), during which it is reasonable to expect increases in taxi
out times. Simulation results show that the highest taxi out times occurred for flights scheduled
between 7 am and 11 am (see Fig. 7). A comparison between the flight schedule and the simulation
taxi out times plot suggests that, when the runway is used at almost its capacity, downstream traffic
suffers congestion, therefore taxi out times increase. The hypothesis motivating the choice of the
simulation method proved correct: at afternoon hours, when the maximum recorded number of
movement was below 30 per hour, taxi out times were, on average, significantly lower than the
morning situation. Such operational behavior could not be captured using a traditional analysis.

Fig. 6. Flight schedule on the 4th August 2016.

Fig. 7. Simulated total taxi out times.

Comparing the time plots in the different scenarios (see Fig. 7), no increases in the total taxi out
times after the intervention were observed, thus allowing the authors to state that the introduction
of TaxiBot would not provoke disruptions of taxi out procedures. Dispatch towing does not have
negative impacts regarding the efficiency of operations at LPPT.
In the case of dispatch towing, simulations divided total taxi out time into two components: time
spent towing the aircraft and time spent with engines on. In the first term, fuel consumption is due
to TaxiBot. TaxiBot diesel fuel consumption was computed as the product of a) unit fuel
consumption, equal to 6 gallons/hour for the narrow body type and 22 gallons/hour for the wide
body, and b) duration of operations, equal to 18 hours (from 5 am to 11 pm).
Total fuel consumption and emissions were computed for each alternative scenario and compared
to the case of no-action: results (see Tab. 1) for scenarios 1 and 2 show savings are proportional to
the number of tractors. Whereas for small fleets (2 or 4 NB) the benefits are proportional, the same
cannot be deduced for bigger fleets configurations, where a trade-off between the consumption of
jet fuel and diesel might occur. Scenario 2 so far seems the best alternative for the case study,
leading to a CO2 emissions reduction of more than 18%, corresponding to 6344 liters of jet fuel
saved. This leads to a direct cost saving of approximately 2450 EUR for all airlines, meaning that
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potentially up to 1 million EUR could be saved in one year. Regarding the third scenario, Tab. 1 show
that the CO2 emissions reduction decrease with respect to the previous alternative, even though the
TaxiBot fleet is bigger: the cause for this is the aircraft fleet mix operating at the airport. Only 4% of
all aircraft are wide body types, not justifying the entry into service of the larger type of TaxiBot. To
sum up, results showed that the benefits, if a restricted TaxiBot fleet is considered, are almost
proportional to the number of tractors. This is valid for the NB type, because of the reduced amount
of wide body aircraft at LPPT. With more than 4 TaxiBot NB, it is not excluded that benefits become
less than proportional.
FUEL CONSUMPTION AND POLLUTANT EMISSIONS.

TABLE I.

Scenarios

Taxi
out
HC

CO

Standard
taxi (0)

2 NB (1)

4 NB (2)

4 NB + 1
WB (3)

Total (min)

1934

1930

1923

2049

Saved (min)

-

216 a

401 a

536 a

Total (kg)

67,11

59,35

51,65

51,69

b

Saved (%)

-

11,6

Total (kg)

684,51

604,06
b

23

b

23 b

526,94

23,3 b

Saved (%)

-

11,8

Total (kg)

91,82

80,8

70,06

69,26

Saved (%)

-

12 b

23,7 b

24,6 b

Jet
fuel

Total (l)

27207

23926

20863

20589

Saved (%)

-

12,1

b

b

24,3 b

Diesel

Total (l)

-

817

Total (t)

85,98

77,79

NOx

CO2 c

Saved (%)

-

9,5

23

524,94

b

23,3
1634

b

3134

70,29

73,43

b

14,6 b

18,2

a.
Time spent with engines off.
Savings relative to the standard taxi scenario.
Unit emissions equal to 3,16 kg/l of jet fuel and 2,67 kg/l of diesel.
b.

c.

VII. CONCLUSION
In this paper a new methodology for the impact assessment of alternative taxi procedures has
been introduced. A preliminary literature review supported the identification of taxi as the weak
part of the aircraft LTO cycle to be addressed. Previous studies were searched to provide an
overview of the measures to reduce taxi emissions and the methodologies to assess their impacts. A
new approach was proposed to overcome the limitations of traditional analyses. A micro simulation
model, developed using the AnyLogic software, allowed to represent taxi out times in a manner
consistent with the actual level of traffic: simulations proved the initial hypothesis showing that taxi
out times in periods where the demand reached the infrastructure capacity were, on average,
significantly higher than off-peak times.
The micro simulation model was tailored to the case study of the Lisbon International Airport and
the potential benefits of the introduction of a technological measure to reduce taxi-related emissions
were assessed. Dispatch towing, performed by the semi-robotic towbarless tractor TaxiBot, was
analyzed in three different scenarios, where changes in the tractors fleet and in the served aprons
were made. Simulations showed that the introduction of TaxiBot makes sense only for the narrow
body type, given the aircraft fleet mix operating at the airport. An entry into service of 4 TaxiBot NB
can potentially lead to a more than 18 % CO2 emissions reduction, other than up to 1 million EUR
direct costs savings for airlines throughout the year. Benefits can positively affect not only the
airport, with emissions reductions, but also airlines, with an overall decrease in operational costs.
Finally, the study achieved in its goal of assessing the potential benefits of an alternative measure
for more sustainable taxi procedures. The new simulation approach allowed more realistic
estimations. Further research topics include a cost benefits analysis of the simulated scenarios,
where the impacts of the initial investments for the tractors are considered. Furthermore, using the
same model, other alternative measures could be assessed to identify the most suitable one for each
case study.
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Abstract
Air passenger transportation is a relevant modality in the mobility and transportation system. In this context, a question
persists is: how to evaluate the perception of users of air passenger about the services rendered by airports? Because it is
an evaluation involving multiple criteria, some of them subjective, this work proposes the comparative use of two methods
of multicriteria analysis (AHP and topsis) to obtain the answer to this question. In addition to elaborating the proposal, this
study applies it to the assessment of user perception (1490) of 15 airport passenger terminals located in Brazil. A
multicriterion structure composed of 8 criteria was constructed, the AHP and Topsis methods, which allowed the comparison
of the results according to the Multicriterion method employed.
Resumo
O transporte aéreo de passageiros é um modal relevante no sistema de mobilidade e transporte. Neste contexto, uma
pergunta que persiste é: como avaliar a percepção de usuários de terminais aeroportuários de transporte de passageiros,
quanto aos serviços prestados por estes terminais? Por ser uma avaliação que envolve múltiplos critérios, sendo alguns
deles subjetivos, este trabalho propõe a utilização comparativa de dois métodos de análise multicritério (AHP e TOPSIS) para
obter a resposta a esta pergunta. Além de elaborar a proposta, este estudo a aplica à avaliação da percepção de usuários
(1490) de 15 terminais de passageiros aeroportuários situados no Brasil. Foi construída uma estrutura multicritério
composta por 8 critérios, tendo sido empregados os métodos AHP e TOPSIS, o que permitiu a comparação dos resultados em
função do método multicritério empregado.
Keywords
Decision; AHP; TOPSIS; Airport Services; Airport Services
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Análise multicritério integrada para a comparação
do desempenho operacional terminais
aeroportuários: Proposta e uma análise
experimental de terminais no Brasil
(Não incluir nesta parte qualquer elemento identificativo, resumo ou palavras chave. Estes
elementos serão introduzidos diretamente na plataforma eletrónica de submissão de artigos)

Introdução
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise comparativa experimental do
desempenho operacional dos principais terminais aeroportuários brasileiros por meio de uma
abordagem integrada, que agrega conceitos de dois métodos multicritério: o método de
Análise Hierárquica (AHP) para a solução do problema de distribuição (alocação de pesos) e a
técnica TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) para a solução
do problema de ordenação.
A aviação civil desempenha um papel estratégico no desenvolvimento,
tanto pelo transporte de pessoas e bens por ela fornecidos, quanto pela geração
de empregos e transações financeiras, principalmente num país de dimensões continentais
como o Brasil. Alinhado às políticas de desenvolvimento, o governo vem dedicando esforços
para tornar sua infraestrutura aeroportuária mais consistente para a circulação de pessoas e
mercadorias por via aérea.
Como resultado desses esforços, vários fatores associados à infraestrutura aeroportuária
brasileira e questões relacionadas com desempenho dos aeroportos, passaram a ser objeto de
debate, incluindo a percepção dos passageiros. A incerteza quanto à capacidade da
infraestrutura existente para atender a demanda em tempo hábil e de acordo com
as expectativas dos passageiros foram incluídas nas discussões. Dessa forma, tornou-se
latente a busca por metodologias capazes de avaliar desempenho operacional dos aeroportos
brasileiros, a fim de viabilizar o planejamento da disponibilidade futura de uma maneira
consistente com os padrões de qualidade em vigor.
Em primeiro lugar, como medida de apoio a gestão aeroportuária e orientação para ações de
melhoria na prestação de serviços, é preciso medir o desempenho operacional dos terminais
aeroportuários brasileiros. Para tal, o Departamento de Aviação Civil (Secretaria Civil
Avançada - SAC / PR) vem realizando uma pesquisa in loco nos principais aeroportos para
captar dados gerais da percepção dos passageiros sobre indicadores de desempenho
operacional. A pesquisa é consolidada por meio de relatórios trimestrais do desempenho
operacional dos aeroportos para cada indicador, calculados por meio da média aritmética das
avaliações gerais dos passageiros. O resultado final não leva em conta a atribuição de
importância (pesos) aos critérios.
Segundo Grigoroudis and Siskos [1], a satisfação do cliente é uma questão importante para
organizações de todos os tipos, sendo considerada como uma medida confiável de feedback,
que fornece de forma efetiva, direta, significativa e objetiva as preferências e expectativas
dos usuários. Desta forma, a satisfação do cliente é uma referência para o padrão de
desempenho; e importante referência na busca de um padrão de excelência para a indústria
de transporte aéreo.
Buscando auxiliar a discussão do desempenho operacional dos aeroportos pela percepção dos
passageiros, uma abordagem multicritério integrada é proposta. Considerando os julgamentos
à luz da importância dos critérios, com base nos métodos AHP e TOPSIS.
Este trabalho está organizado em cinco seções, como a seguir: após esta breve introdução; na
Seção 2, algumas características da avaliação dos serviços em aeroportos são apresentadas; a
Seção 3 apresenta a metodologia utilizada no estudo; na Seção 4, a metodologia é aplicada e
os resultados do experimento são apresentados e analisados; ao fim, as considerações da
pesquisa são apresentadas na Seção 5.
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Avaliação da Qualidade de Serviços em Aeroportos
As duas últimas décadas evidenciaram o crescimento do transporte aéreo em todo o mundo,
refletindo um aumento dos estudos sobre a qualidade dos serviços em terminais
aeroportuários. Francis, Humphreys [2] afirmam que a qualidade do serviço nos aeroportos é
frequentemente expressa em termos da percepção dos níveis de serviço oferecidos aos
passageiros. Com esta tendência, houve uma corrida dos gestores dos aeroportos para que,
com base compreensão das necessidades de clientes, a qualidade dos serviços prestados
despontasse como um diferencial [3].
Modelos que avaliam os níveis de serviço estão sendo abordados em estudos aplicados a
terminais de aeroportos localizados em diferentes regiões do
mundo. Em terminais brasileiros, a questão da percepção dos passageiros quanto à qualidade
do serviço oferecidos foram abordados por diversos autores. Entretanto, muitos destes
empregam uma visão generalista, adotando procedimentos que incluem tanto comentários de
passageiros, quanto a coleta de variáveis socioeconômicas e físicas que podem influenciar a
avaliação do usuário do aeroporto[4]. Outros estudos, no entanto, utilizam uma visão mais
específica, avaliando os componentes da infraestrutura aeroportuária individualmente, tais
como embarque, desembarque e check-in [5].
Correia and Wirasinghe [6] realizaram uma extensa revisão da pesquisa da avaliação do nível
de serviço em terminais aeroportuários. O objetivo principal do estudo foi categorizar os
trabalhos quanto ao objetivo e à técnica empregada. Além disso, os autores concluíram que:
não existe um procedimento padrão aceito globalmente para avaliação dos níveis de serviços
em aeroportos; poucas pesquisas foram conduzidas para avaliar aeroportos e países em
desenvolvimento; e que grande parte dos estudos considera apenas os passageiros
embarcando.
A avaliação da qualidade de serviço nos terminais aeroportuários é uma tarefa bastante
complexa, envolve fatores conflitantes que precisam ser considerados. A metodologia
empregada deve ser capaz de processar adequadamente os dados coletados e fazer uso de
técnicas que se aproximem tanto quanto possível da realidade percebida pelos passageiros
nos terminais aeroportuários analisados.
Por outro lado, conforme reportado por Costa, Boasb [7], a avaliação da qualidade de um
serviço envolve a sua avaliação à luz de critérios múltiplos, muitos dos quais subjetivos.
Fishburn [8] e Saaty [9], entre muitos, reforçam a proposição que decisão em um ambiente
complexo envolve a consideração de múltiplos critérios. Neste contexto, destaca-se o fato de
que os princípios e métodos de Auxílio à Decisão Multicritério (MCDA) foram desenvolvidos
para a modelagem de problemas com essas características (múltiplos critérios e presença de
subjetividade).
Dessa forma, Freitas and Costa [10] adaptaram o método ELECTRE III [11] para avaliar a
qualidade de serviços. Outras abordagens foram propostas na literatura para avaliação dos
serviços, dentre outras: Costa, Mansur [12]; Nepomuceno and Costa [13], que desenvolveram
modelos baseados em ELECTRE TRI [14]; Sant'Anna, Costa [15], com uma abordagem baseada
no CPP-TRI que associa a Composição Probabilística de Preferências (CPP) com os princípios
de segmentação tricotômica apresentados pelo ELECTRE TRI.
Embora muitas aplicações para avaliação da qualidade de serviços sejam baseadas nos
métodos da família ELECTRE, em geral, a modelagem citada não adota uma sistematização
multicritério para obtenção dos pesos dos critérios e, por conseguinte, e eliminação da
subjetividade. Neste contexto, peso de critérios e subjetividade, embora proposto
inicialmente por Saaty [16] como método de escolha, o uso do método AHP para a geração de
pesos tem apresentado bons resultados, como observado em: Costa and Corrêa [17], Tsai, Hsu
[18], Méxas, Quelhas [19].

Metodologia
Este estudo utiliza uma abordagem integrada, adaptada a partir da proposta apresentada por
Costa (2014), e adota o método AHP como método de alocação de pesos aos critérios a serem
utilizados na obtenção do ranking de alternativas pelo método TOPSIS.
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Proposto por Saaty (1977), o AHP (Analytic Hierarchy Process) é um método de Auxilio
Multicritério à Decisão (MCDA) para ao tratamento de problemas de escolha. Segundo
Costa(2014), basea-se em três princípios do pensamento analítico:
- Construção de hierarquias, nas quais o problema de escolha é decomposto em níveis
hierárquicos, sob a forma de uma árvore de critérios, objetivando uma melhor
compreensão e avaliação do problema;
Priorização, no qual o cálculo das prioridades considera a percepção quanto a preferência
relativa entre objetos, comparação paritária (aos pares) a preferência entre pares de
alternativas e entre a importância pares de critérios; e
Consistência lógica: no AHP é possível avaliar o grau de consistência dos julgamentos
emitidos pelos avaliadores.

Proposto por Hwang and Yoon [20], e posteriormente discutido por vários, O TOPSIS é um
método de Auxílio à Decisão Multicritério que propicia a ordenação de alternativas por
similaridade à Solução Ideal Positiva (PIS – Positive Ideal Solution) e dissimilaridade à Solução
Ideal Negativa (NIS – Negative Ideal Solution), medidas por meio de distâncias, geralmente,
euclidiana. Para Hwang, Lai [21], essa técnica permite a redução de um espaço de busca kdimensional para um espaço bi-dimensional.
Além disso, segundo Sant’Anna, Rabelo [22], o método possui como características principais:
 Permitir a inclusão de um número ilimitado de atributos;
 Gerar uma ordenação de alternativas, com escores que possibilitam um melhor
entendimento das diferenças e similaridades entre alternativas;
 Utilizar como métrica o conceito de distâncias ao PIS e NIS; e
 Facilitar a utilização, podendo ser implementado em planilha eletrônica.
A partir das características dos métodos descritos, uma abordagem é construída em três
estágios: no primeiro estágio, o problema é estruturado; no segundo estágio ocorre a
atribuição de pesos aos critérios por meio do método AHP; e no terceiro estágio, as
alternativas recebem um ranking pelo método TOPSIS. A Fig. 1 ilustra a estrutura da
abordagem proposta.
Figura 1. Abordagem Integrada em dois níveis

Figura 2. Abordagem Integrada em dois níveis
A partir da proposta de Costa [23], o processo de construção da abordagem foi organizado em
doze passos, conforme ilustrado na figura 2 e descrito abaixo:
 Definir o objeto de estudo e caracterização das condicionantes gerais, que definem o
domínio de validade para a solução encontrada;
 Especificar do foco principal ou objetivo geral que se espera atingir;
 Identificar um conjunto de k relevantes critérios(g) e organizá-los em uma hierarquia ou
árvore;
 Definir um conjunto de alternativas (A) a serem rankeadas ou ordenadas;
 Obter as avaliações ou julgamentos para cada uma das ai alternativas em cada gj critério
e registrar na Matriz de Decisão(D);
 Normalizar a matriz D;
 Calcular a importância relativa dos critérios(alocação de pesos):

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 138










Coletar os julgamentos de valor, quanto a importância relativa, avaliação paritária ( par a
par) dos critérios, com base na escala apresentada na tabela 1;
Sintetizar os dados obtidos dos julgamentos e analisar a consistência, calcular a
distribuição de importância dos critérios;
Cálculo da razão de consistência RC dos julgamentos paritários;
Calcular a Matriz de Decisão Ponderada(P);
Identificar a Solução Ideal Positiva(A+) e a Solução Ideal Negativa(A-);
Calcular a distância euclidiana de cada alternativa para A+ e A-;
Calcular a Similaridade das alternativas(ξi); e
Ordenar as alternativas de acordo com a Similaridade.

A tabela 1 apresenta a escala numérica para emissão de julgamentos paritários.
Tabela 1. Escala Numérica
Valor

Definição

Influência

1

Equivalência

Os dois critérios são igualmente importantes para o objetivo.

3

Preferência Fraca ou
Moderada

A experiência e o julgamento favorecem levemente um critério em relação a
outro.

5

Preferência Forte

A experiência e o julgamento favorecem fortemente um critério em relação a
outro.

7

Preferência Muito Forte

Um critério é muito fortemente mais importante que o outro.

9

Preferência Absoluta

Um critério é absolutamente mais importante que o outro.

2,,4,6,8

Valores intermediários
Fonte: Saaty(1980)

Aplicação na Avaliação do Desempenho Operacional e Análise dos
Resultados
Nesta seção a abordagem proposta é aplicada na avaliação do desempenho operacional dos
principais terminais aeroportuários brasileiros e, em seguida, os resultados são analisados.
Os dados utilizados na aplicação são oriundos do relatório do desempenho operacional dos
aeroportos – 4 trimestre de 2016(SAC/PR); obtidos por meio de entrevista presencial com os
passageiros no embarque e desembarque dos quinze principais aeroportos brasileiros, num
total de 14.085 passageiros. Contempla indicadores que compõe oito critérios de interesse
para o estudo. Cada entrevistado avalia os indicadores atribuindo “notas” de 1 a 5, sendo 1 a
menor e 5 a maior nota possível, assim classificadas: 1 (muito ruim), 2 (ruim), 3 (regular), 4
(bom), 5 (muito bom). Ao final da entrevista, o passageiro avalia o terminal quanto à
“satisfação geral”.
 Passo 1 – O foco principal deste estudo é avaliar o desempenho operacional de terminais
aeroportuários brasileiros com capacidade de operar vôos internacionais de passageiros.
Embora quinze aeroportos tenham sido avaliados, três deles foram excluídos do estudo
por operam apenas para vôos domésticos. Portanto, não possuem avaliação para todos os
critérios de interesse. Além disso, ressalta-se que o detalhamento das técnicas de coletas
de dados estatísticos não é a ênfase deste trabalho; maiores informações podem ser
consultadas em SAC/PR.
 Passo 2 – a partir das avaliações do desempenho operacional de cada terminal, comparar
os desempenhos, e gerar um ranking das alternativas.
 Passo 3 – Conjunto de critérios a serem observados, em igual nível, descritos como a
seguir, refletem os aspectos considerados:
- Acesso – disponibilidade de transportes públicos e de táxis, custos de estacionamento de
veículos e disponibilidade de carrinhos de bagagem na chegada e partida de passageiros;
- Check-In – tempos de fila do auto-atendimento(ou guichê) e da eficiência do serviço e
simpatia do pessoal envolvido;
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- Emigração – tempos de fila, da eficiência do serviço e simpatia do pessoal envolvido;
- Inspeção de Segurança – rigor das inspeções de segurança, os tempos de fila, a simpatia do
pessoal de segurança, bem como a sensação de segurança no aeroporto.
- Imigração – tempos de fila, da eficiência do serviço e simpatia do pessoal envolvido;
- Aduana – tempos de fila, da eficiência do serviço e simpatia dos agentes;
- Instalação Aeroportuária – disponibilidade de painéis de informação de voos, a facilidade de
encontrar o caminho no em torno do aeroporto, de fazer conexões e distâncias a pé, da
disponibilidade e condições, incluindo o montante pago, dos alimentos e das instalações,
incluindo bancos, caixas eletrônicos, agências de câmbio e salões VIP, das condições de
higiene das casas de banho, da velocidade das devoluções de bagagem e da disponibilidade de
redes Internet e wi-fi; e
- Ambiente do Aeroporto – considera à limpeza geral, o conforto térmico e acústico.
 Passo 4 – São alternativas (aeroportos) a serem avaliadas e comparadas: Brasília(SBBR);
Confins(SBCF); Curitiba(SBCT); Fortaleza(SBFZ); Galeão(SBGL); Guarulhos(SBGR);
Viracopos(SBKP); Manaus(SBEG); Natal(SBNT); Porto Alegre(SBPA); Recife(SBRF); e
Salvador(SBSV).
 Passo 5 e 6 – As avaliações oriundas da pesquisa de satisfação (relatório) – Matriz de
Decisão(D) são convertidas, em uma abordagem linear, resultando na Matriz normalizada
(Dn) - tabela 2.









Acesso

Check-in

Emigração

Inspeção de
Segurança

Imigração

Aduana

Instalação
Portuária

Ambiente do
Aeroporto

Tabela 2. Matriz de Decisão Normalizada.

SBBR

0,79

1,00

0,97

0,94

1,00

0,99

1,00

0,96

SBCF

0,90

0,90

0,93

0,92

0,79

0,90

0,92

0,92

SBCT

0,94

0,99

1,00

1,00

0,95

1,00

0,98

1,00

SBEG

1,00

0,94

0,90

0,93

0,92

0,90

0,94

0,92

SBFZ

0,89

0,88

0,93

0,89

0,89

0,94

0,96

0,88

SBGL

0,91

0,93

0,93

0,96

0,94

0,96

0,97

0,96

SBGR

0,93

0,84

0,89

0,88

0,88

0,90

0,92

0,86

SBKP

0,95

0,88

0,87

0,90

0,84

0,84

0,88

0,90

SBPA

0,99

0,94

0,95

0,96

0,91

0,96

0,96

0,98

SBRF

0,98

0,89

0,89

0,95

0,89

0,88

0,97

0,94

SBSG

0,93

0,96

0,95

1,00

0,79

0,78

0,91

1,00

SBSV

0,87

0,88

0,85

0,86

0,86

0,99

0,84

0,79

Passo 7 – Uma vez que os julgamentos sobre a importância dos critérios não estão
presentes no relatório da SAC / PR, foi realizada uma consulta com um grupo de
especialistas em regulamentação da aviação civil sobre a importância dos critérios à luz
do foco principal. Após a conversão da escala verbal em escala numérica, os resultados
são apresentados na matriz de julgamentos (tabela 3).
Para o cálculo da distribuição da importância dos critérios e do coeficiente de
consistência (CR), foi utilizado o sistema IPÊ versão 1.0 (Costa, 2004), que executa o
algoritmo de priorização do AHP. Os resultados obtidos (pesos dos critérios) são
apresentados na tabela 4 abaixo. Além disso, o Coeficiente de Consistência foi de 0.028,
que é considerável aceitável conforme limites estabelecidos por Saaty(1980).
Passo 8 – obtidos os pesos dos critérios, a matriz ponderada é calculada e consolidada na
tabela 5.
Passo 9 – Identificação de PIS(A+) e da NIS(A-). A Tabela 6 indica os resustados deste
passo.
Passo 10 – O resultado do cálculo das distâncias euclidianas de cada alternativa ai para A+
e A- está consolidado na tabela 7.
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Acesso

Check-in

Emigração

Inspeção de
Segurança

Imigração

Aduana

Instalação
Portuária

Ambiente do
Aeroporto

Tabela 3.Matriz paritária de julgamentos da importância dos critérios.

Acesso

1

1/2

1

1/5

1

1

1/5

3

Check-in

2

1

3

1/5

2

2

1/3

5

Emigração

1

1/3

1

1/5

1

1

1/5

2

Inspeção de
Segurança

5

5

5

1

5

5

1/3

7

Imigração

1

1/2

1

1/5

1

1

1/5

3

Aduana

1

1/2

1

1/5

1

11

1/5

3

Instalação
Portuária

5

3

5

3

5

5

1

9

Ambiente do
Aeroporto

1/3

1/5

1/2

1/7

1/3

1/3

1/9

1

Tabela 4. Vetor de pesos dos critérios(w)
Acesso

Check-in

Emigração

Inspeção de
Segurança

Imigração

Aduana

Instalação
Portuária

Ambiente do
Aeroporto

0,062

0,119

0,056

0,274

0,062

0,062

0,340

0,026

Ambiente do
Aeroporto

Instalação
Portuária

Aduana

Imigração

Inspeção de
Segurança

Emigração

Check-in

Acesso

Tabela 5.Matriz de Decisão Ponderada

SBBR

0,0493 0,1190 0,0541 0,2576 0,0620 0,0613 0,3400 0,0249

SBCF

0,0558 0,1073 0,0520 0,2516 0,0490 0,0556 0,3145 0,0240

SBCT

0,0586 0,1178 0,0560 0,2740 0,0588 0,0620 0,3338 0,0260

SBEG

0,0620 0,1114 0,0501 0,2541 0,0572 0,0557 0,3200 0,0238

SBFZ

0,0552 0,1050 0,0520 0,2439 0,0550 0,0584 0,3270 0,0230

SBGL

0,0565 0,1108 0,0523 0,2640 0,0582 0,0595 0,3313 0,0250

SBGR

0,0578 0,0998 0,0497 0,2407 0,0545 0,0555 0,3112 0,0224

SBKP

0,0590 0,1048 0,0490 0,2474 0,0519 0,0522 0,2996 0,0234

SBPA

0,0615 0,1119 0,0531 0,2625 0,0564 0,0593 0,3263 0,0255

SBRF

0,0607 0,1065 0,0501 0,2602 0,0550 0,0546 0,3296 0,0244

SBSG

0,0579 0,1145 0,0533 0,2728 0,0487 0,0483 0,3092 0,0259

SBSV

0,0537 0,1053 0,0477 0,2369 0,0531 0,0615 0,2856 0,0206

Tabela 6. PIS e NIS.
A+

0,0620

0,1190

0,0560

0,2740

0,0620

0,0620

0,3400

0,0260

A-

0,0493

0,0998

0,0477

0,2369

0,0487

0,0483

0,2856

0,0206

Tabela 7. Distâncias euclidianas
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SBBR

SBCF

SBCT

SBEG

SBFZ

SBGL

SBGR

SBKP

SBPA

SBRF

SBSG

SBSV

d+

0,0209

0,0395

0,0078

0,0309

0,0375

0,0176

0,0498

0,0530

0,0205

0,0245

0,0368

0,0691

d-

0,0645

0,0351

0,0671

0,0438

0,0446

0,0570

0,0289

0,0214

0,0533

0,0525

0,0469

0,0156

Passo 11 – Calcular a Similaridade das alternativas (ξi), as quais estão apresntadas na tabela
8.
Tabela 8. Similaridade das alternativas
ξ

SBBR

SBCF

SBCT

SBEG

SBFZ

SBGL

SBGR

SBKP

SBPA

SBRF

SBSG

SBSV

0,7550

0,4707

0,8957

0,5866

0,5430

0,7639

0,3674

0,2882

0,7226

0,6820

0,5600

0,1840

Passo 12 – Ordenação das alternativas de acordo com a Similaridade.
Curitiba(SBCT) > Galeão(SBGL) > Brasília(SBBR) > Porto Alegre(SBPA) > Recife(SBRF) >
Manaus(SBEG) > Natal(SBNT) > Fortaleza(SBFZ) > Confins(SBCF) > Guarulhos(SBGR) >
Viracopos(SBKP) > Salvador(SBSV).
Para análise dos resultados, na tabela 9 é apresentado o ranking obtido do modelo proposto,
do modelo de médias da SAC/PR e do decorrente do atributo “satisfação geral”, atribuído
pelos passageiros.

SBCT

Tabela 9.Variação dos Rankings
Proposta
Satisfação
AHP+TOPSIS
Geral
SAC/PR
(1)
(2)
(3)
1
1
1

Variação
(1-2)

Variação
(2-3)

0

0

SBGL

2

5

4

3

1

SBBR

3

3

2

0

1

SBPA

4

7

3

3

4

SBRF

5

2

6

3

4

SBEG

6

7

5

1

2

SBSG

7

4

7

3

3

SBFZ

8

11

8

3

3

SBCF

9

9

9

0

0

SBGR

10

5

10

5

5

SBKP

11

10

11

1

1

SBSV

12

12

12

0

0

22

24

Comparando o resultado do modelo proposto com o modelo de média do relatório da SAC/PR,
considerando a variação do ranking frente ao atributo “satisfação geral”, observa-se que o
modelo proposto é ligeiramente melhor que o modelo da SAC/PR. Não ocorreu variação da
primeira posição, o aeroporto de Curitiba (SBCT) obteve a melhor pontuação em quatro dos
oito critérios; no outro extremo do ranking, também não ocorreu variação na última posição,
o aeroporto de Salvador(SBSV) obteve pior desempenho em quatro dos oito critérios.
As principais variações dos aeroportos foram: Guarulhos (SBGR) com cinco posições;
Galeão(SBGL), Porto Alegre(SBPA), Recife(SBRF), Natal(SBSG) e Fortaleza(SBFZ) com três
posições.
A maior variação de SBGR pode ser explicada pelo desempenho ruim nos critérios de maior
peso: Instalação Portuária, onde obteve apenas a nono melhor desempenho; e Inspeção de
Segurança, onde obteve o decimo-primeiro desempenho.

Considerações Finais
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A modelagem apresentada nesse trabalho alcançou seu propósito ao avaliar a qualidade dos
serviços prestados pelos terminais aeroportuários, desempenho operacional, a partir da
percepção dos usuários.
O uso do método AHP para mapeamento da importância (pesos) de critérios permitiu avaliar a
consistência dos julgamentos dos especialistas e apontar aspectos que apresentam
oportunidade de melhorias em alguns aeroportos. Aspectos esses que são geralmente
mascarados no relatório da pesquisa.
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Abstract
The use of LEDs in lighting projects has been a strong tendency. Because of its adventages, especially lower energy
consumption, infuencing the environmental subject, the replacement of conventional light bulbs with LEDs is becoming more
common. In retroﬁts of commercial segment, this new technology appears with great prominence in shopping malls lighting
where great aesthetic appeal predominates and lighting eﬀects. However, adherence to the Leds is not free of questioning.
In addition to the positive aspects, the literature also points out disadvantages and limiting factors of wide use. The absence
of standards or recommendations on the use of such devices and the large variety of LED lamps on the Market corroborate
this perspective, contributing to the maintenence of doubts. This article is based the author’s PhD thesis which presented
unpublished methodology of using LEDs to replace tradicional lamps in shopping malls lighting systems, considering
technical and economic parameters. The proposed methodology is generic, and can be used in any enterprise with the same
or similar type.
Resumo
O uso de LEDs em projetos luminotécnicos tem sido uma forte tendência. Graças a suas vantagens, principalmente menor
consumo de energia, inﬂuenciando a questão ambiental, a substituição de lâmpadas convencionais por LEDs é cada vez
mais frequente. Em retroﬁts do segmento comercial, esta nova tecnologia aparece com grande destaque na iluminação de
shopping centers, onde predomina grande apelo estético e de efeitos de luz. No entanto, a adesāo aos LEDs nāo é isenta de
problematização. Para além dos aspectos positivos, a literatura também aponta desvantagens e fatores que limitam a sua
ampla utilização. A ausência de norma ou recomendação de uso desses dispositivos e a grande variedade de lâmpadas LED
no mercado corroboram tal perspectiva, contribuindo para a manutenção de dúvidas a respeito. Este artigo é baseado em
tese de Doutorado da autora que apresentou metodologia inédita de uso de LEDs em substituição a lâmpadas tradicionais
em sistemas de iluminação de shopping centers, considerando parâmetros técnicos e econômicos. A proposta metodológica
é genérica, podendo ser empregada em qualquer empreendimento com tipologia igual ou semelhante.
Keywords
LED technology; Retroﬁt of lighting systems; LED use methodoloy
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LED technology in illumination systems: use
methodology proposal focusing on shopping
centers
1 Introdução
A questāo energética associa-se diretamente às edificações, dado que este segmento da
construçāo civil é o de maior participaçāo na matriz energética mundial [22]. Perdas,
desperdícios e alto consumo de energia sāo frequentes nos edifícios, ocorrendo do projeto
arquitetônico até a fase de operaçāo e uso, passando pelo processo construtivo, realidade
que confronta com o paradigma da construçāo sustentável, fundamentado no conceito de
desenvolvimento sustentável e nas diretrizes internacionais e nacionais de uso racional de
energia.
De fato, a energia nas edificações é usada de forma bastante ineficiente, evidenciando que
ainda hoje inúmeras oportunidades de redução de consumo e de custos têm sido desprezadas
em detrimento dos ganhos em sustentabilidade no ambiente construído.
O caso brasileiro é emblemático nesse sentido. Entre nós, edifícios industriais, de serviços,
públicos, comerciais e residenciais são responsáveis por cerca de 50% do total da eletricidade
consumida no país, representando a principal demanda por energia, segundo dados do
Balanço Energético Nacional – BEN, 2015 [4]. Nos edifícios comerciais e públicos, sistemas de
iluminação artificial e de climatização, os grandes usos finais da energia nesse segmento,
representam aproximadamente 64% do consumo de energia elétrica, 44% advindos da
iluminação e 20% do condicionamento de ar [10].
Por outro lado, estimativas indicam que o segmento de edificações pode despender menos
energia e reduzir emissões de gases na atmosfera desde que adote uma série de medidas [2].
A Agência Internacional de Energia reforça tal perspectiva ao afirmar que até 2050 os
edifícios podem economizar energia equivalente a até 1.509 milhões de toneladas de petróleo
em nível mundial se políticas de eficiência energética forem implementadas com sucesso
[20]. No Brasil, estima-se em 30% o potencial de redução do consumo de energia em
edificações já existentes que passem por readequação e modernização e em 50% em prédios
novos que contemplem tecnologias de eficiência energética desde o projeto arquitetônico
[19].
A eficiência energética nas edificações, é, pois, imperiosa, assim como a adoçāo de sistemas
de iluminaçāo energeticamente mais eficientes.
A tecnologia LED (Light Emitting Diode), considerada o terceiro estágio da evolução da
lâmpada elétrica, busca atender a essa perspectiva. A utilização de LEDs, no entanto, não é
isenta de problematização. Há dúvidas e questionamentos em relaçāo à tecnologia em si, à
substituição de lâmpadas convencionais por LEDs e mesmo o uso exclusivo de LED em
qualquer ambiente [18]. Segundo Pessoa et al. (2013), o Brasil nāo exerce ainda o controle
sobre muitos aspectos de qualidade de iluminaçāo como fazem a maior parte dos países. No
mercado brasileiro há uma grande variedade de produtos baseados nessa tecnologia que
apresentam diferentes eficiências luminosas, características luminotécnicas e elétricas.
Soma-se a isso o fato de ainda não haver norma ou recomendação específica para uso desses
dispositivos no país. Esses fatores corroboram tal percepçāo [13];[1].
Este artigo apresenta metodologia de uso de LEDs em substituição a lâmpadas tradicionais
concebida pela autora em tese de doutoramento, bem como os resultados técnicos e
econômicos de sua aplicação em três shopping centers de diferentes regiões do Brasil. O
objetivo da tese foi validar a proposta metodológica, discutir sua adequação e replicação em
outras unidades de análise e contribuir para a elaboração de novos estudos que visem à
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substituição de tecnologias convencionais pela tecnologia a LED [18]. Para tanto, inicia com
revisāo de literatura sobre as principais variáveis dos atuais sistemas de iluminaçāo artificial,
a tecnologia LED e aspectos centrais da iluminaçāo em shopping centers.

2 Revisāo de literatura
2.1 Eficiência energética e as principais variáveis dos sistemas de
iluminaçāo artificial
No Brasil, a preocupação com a eficiência energética das edificações é bastante recente. A
primeira iniciativa no âmbito de legislações efetivamente instituídas para promovê-la no país
surgiu em consequência de uma crise de energia no início do novo milênio que redundou num
regime de racionamento [6]. Nessa ocasião, foi criada a Lei nº 10.295, de 2001, conhecida
como Lei de Eficiência Energética, que estabeleceu a Política Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia, determinando níveis máximos de consumo específico de energia, ou
mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia
fabricados e comercializados no país [3].
Atualmente, a eficiência energética é um dos indicadores de desempenho do edifício e um
dos requisitos mais avaliados em relação à sustentabilidade da construção, o que denota a sua
importância, motivada, entre outros fatores, pela crescente necessidade energética, por
razões econômicas de redução de custos e maior conscientização das limitações das fontes
convencionais de energia. Em termos de iluminaçāo, as condições para alcançá-la estão
relacionadas a variáveis como durabilidade do equipamento, eficiência luminosa, economia e
sustentabilidade.
Uma das grandezas mais utilizadas em luminotécnica é a eficiência luminosa, ou rendimento
luminoso, definida como o quociente do fluxo luminoso emitido por uma fonte de iluminação
e sua potência elétrica absorvida. Sendo expressa em lúmen por Watt (lm/W), a eficiência
luminosa pode associar-se a uma lâmpada, a uma luminária ou a todo o sistema de
iluminação: seus valores devem referir-se ao processo integral de produção de luz de
determinada tecnologia luminotécnica. Trata-se de um indicador de eficiência do processo de
emissão de luz utilizada sob o ponto de vista do aproveitamento energético. Daí porque a
eficiência luminosa é considerada um dos principais parâmetros de medida da eficácia
energética de uma fonte de iluminação, pois avalia a proporção de energia que efetivamente
é convertida em luz [21].
Tendo em vista que hoje a iluminação artificial representa 20% da energia elétrica consumida
mundialmente [7], sistemas de iluminação deficientes comprometem a economia tanto do
ponto de vista energético – uma vez que com maior eficácia a iluminação se torna mais
eficiente evitando desperdícios de energia – quanto do ponto de vista financeiro, devendo-se
considerar os custos totais de instalação, operação e reposição [11];[12].
Na Engenharia e na Arquitetura, uma parte fundamental desse debate refere-se ao baixo
consumo de energia nas edificações, ou seja, ao uso eficiente e racional da energia elétrica
[17]. Como os sistemas de iluminação artificial sāo agentes relevantes no consumo total de
energia elétrica das edificações, critérios de sustentabilidade vêm sendo sugeridos para
ultrapassar os desafios da mudança de paradigma nesse contexto. Esses critérios consideram o
uso de tecnologias e sistemas de iluminação artificial mais eficientes. A tecnologia LED, tema
tratado a seguir, faz parte deste contexo.

2.2 A tecnologia LED
A tecnologia LED é definida com base nos conceitos de semicondutores e de diodos.
Semicondutores são materiais que se comportam como condutores ou isolantes elétricos. Já
diodo, é todo dispositivo ou componente eletrônico composto por material semicondutor que
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é alimentado por uma corrente elétrica que transita do cátodo (negativo) para o ânodo
(positivo). Quando combinados de forma adequada, os semicondutores formam o diodo
semicondutor [18]. Os LEDs consistem em componentes eletrônicos (chips) baseados em
materiais semicondutores, que, quando energizados, têm a propriedade de transformar
energia elétrica em luz, emitindo luz visível. A emissão de luz se dá por efeito quântico [15].
Diferentemente das tecnologias empregadas nas lâmpadas convencionais, que utilizam
filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases, nos LEDs, a transformação da
energia elétrica em energia luminosa é feita na matéria, sendo por isso chamada de
iluminação em estado sólido (solid state). O modo de gerar luz é a grande diferença desta
tecnologia em relação às formas convencionais de iluminação artificial: ao invés de produzi-la
por aquecimento de material como ocorre na lâmpada incandescente ou pela ativação de um
gás como ocorre na lâmpada fluorescente, no LED a luz é gerada pela ativação de material
em estado sólido [18].
Desde entāo, o uso de LEDs foi rapidamente disseminado em termos mundiais. No Brasil,
sistemas a LED responderam em 2011 por 10% do mercado de iluminação. Dados da Associaçāo
Brasileira da Indústria de Iluminaçāo (Abilux) informam que em 2014 foram consumidas 20
milhões de lâmpadas LED em projetos de retrofit [16]. Estima-se que até 2020, a maior parte
de todos os projetos de iluminação do mercado brasileiro (75%) utilize LEDs e os 25% restantes
sejam divididos entre todas as outras tecnologias existentes. Prevê-se, inclusive, que, num
futuro próximo, o mercado de iluminação assistirá à substituição total das tecnologias
convencionais por LEDs [18].
Por certo, tais estimativas e previsões ocorrem devido aos novos paradigmas que essa
tecnologia introduziu, representando uma ruptura na iluminação artificial tradicional. Os LEDs
são reconhecidos como precursores de uma nova Era, que inclui fontes luminosas, controles e
luminárias, graças aos benefícios e vantagens que apresentam em relação às fontes
convencionais [9]. Apesar disso, há desvantagens e fatores limitadores do uso desses
dispositivos, como se verá a seguir.

2.2.1 Vantagens e desvantagens dos LEDs
As vantagens dos LEDs sāo frequentemente abordadas pela literatura e, por isso mesmo,
bastante conhecidas. Em compilaçāo a respeito, o trabalho de Moura (2015) cita:













Tecnologia inovadora;
Aplicação variada e flexibilidade de uso devido ao design e dimensões
reduzidas;
Acionamento instantâneo e dimerização;
Diversidade de ângulos de abertura de facho;
Redução de custos de manutenção/reposição;
Bom índice de reprodução de cor, qualidade de cor e versatilidade de tons de
luz branca;
Variedade e controle de cores;
Variação da temperatura de cor;
Alta eficiência luminosa;
Maior robustez e melhor rendimento em relação à iluminação convencional;
Fácil adaptação aos circuitos modernos;
Convergência digital [18].

A compatibilidade dos LEDs com o conceito de sustentabilidade também é ressaltada como
um benefício pela literatura, pois esses dispositivos apresentam desempenho ambiental
superior comparado às tecnologias tradicionais, principalmente porque usam menor
quantidade de material para serem produzidos; nāo possuem filamentos ou partes de vidro;
seus componentes sāo facilmente separáveis e recicláveis; nāo emitem substâncias tóxicas ao
meio ambiente; nāo produzem radiaçāo ultravioleta e infravermelha; propiciam baixo
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consumo de energia, com economia de até 80% em relaçāo a outras tecnologias; sāo
facilmente integráveis a tecnologias fotovoltaicas de geraçāo de energia; e, por simplificarem
movimentações, embalamento, transporte e distribuiçāo logística por terem tamanho
reduzido [18].
Frente a tais colocações, cogita-se que a tecnologia LED reuniria todos os requisitos
necessários para substituir as tecnologias convencionais nos sistemas de iluminação.
Contudo, em contraponto, a literatura também observa aspectos negativos e desafios que
ainda se impõem à utilização desses dispositivos. Eles são apresentados no Quadro 1.
Quadro 1: Desvantagens dos LEDs

Alto custo de produção e complexidade tecnológica de desenvolvimento, pouco explorada e
ainda não totalmente conhecida
Qualidade de luz inferior à das lâmpadas convencionais (luz difusa, perda de fluxo luminoso)
Luminosidade que se degrada com o tempo (depreciação do fluxo luminoso) comprometendo
a durabilidade, necessidade de melhorar a relação fluxo luminoso/consumo
Calor produzido pelo chip (pouca dissipação térmica) comprometendo a durabilidade
Baixo Índice de Reprodução de Cor (IRC)
Eficiência energética reduzida nas luminárias com diversos LEDs
Perda de brilho e variação na temperatura da cor com o passar do tempo
Lentes que alteram o facho original da lâmpada implicando em manchas e sombras múltiplas
Segundo Pessoa et al. (2013), discute-se, sobretudo nos Estados Unidos, um dos principais
investidores no desenvolvimento dessa tecnologia, que as novas lâmpadas LED apresentariam
maior eficiência energética em relaçāo às antigas. No entanto, estudos realizados
recentemente em laboratórios de diversos outros países, de forma independente, concluem
que esta tecnologia ainda é incipiente, principalmente em funçāo da baixa qualidade da
iluminaçāo, o que evidencia uma falta de consenso até o momento [20].
Na análise desenvolvida por Pessoa et al. (2013), muito embora a tecnologia LED seja
amplamente considerada a melhor opçāo de iluminaçāo para diversas finalidades, ela ainda
apresenta problemas de qualidade para a realizaçāo de tarefas no interior das edificações.

2.3 Aspectos da iluminaçāo de shopping centers
A iluminação comercial deve atender ao propósito do estabelecimento, preferencialmente
considerando um sistema que inclua iluminação geral e iluminação de destaque. Os objetivos
de uma boa iluminação comercial são propor níveis de iluminamento adequados ao conforto
visual; propor iluminação adequada a cada área do empreendimento; destacar e integrar a
iluminaçāo à arquitetura do empreendimento; evitar ofuscamentos; chamar a atenção do
cliente/consumidor, gerando interesse; criar uma atmosfera agradável; criar personalidade e
identidade e; ser flexível [5];[14].
Apesar de a iluminaçāo ser fundamental nesses empreendimentos, o segmento de shopping
centers é um dos que mais consomem energia, com indicadores de consumo mensal por área
locável (área efetivamente dedicada às lojas) entre 30kWh/m2 e 70kWh/m2. Considerando
em média o consumo de 50kWh/m2 de área bruta locável, o consumo mensal de energia
elétrica dos shopping centers no Brasil atinge 431.854.600kWh [5]. Além disso, é no setor
comercial que se identificam os maiores índices de desperdício de energia por excesso de
iluminação, iluminação ineficiente, inadequada e dispendiosa do ponto de vista da
manutenção [14].
A adoçāo de tecnologias de iluminaçāo mais avançadas pode representar uma mudança, com
economia significativa na conta de energia elétrica, propiciando uma redução do consumo de
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energia superior a 20% [14];[8]. Por isso, a substituição de sistemas de iluminação tradicionais
por sistemas a LED tem sido uma forte tendência nos shopping centers.
O problema é que, frente à ausência de normas ou parâmetros de utilização de LEDs,
medições e cálculos para tanto têm sido realizados com base nas normas de uso das lâmpadas
convencionais, não oferecendo o suporte necessário para uma decisão segura e efetiva de
substituiçāo de sistemas tradicionais pela tecnologia a LED nesses empreendimentos, tanto do
ponto de vista econômico quanto do luminotécnico. Moura (2015) propôs uma metodologia
para uso de LEDs, sumarizada a seguir, com vistas ao preenchimento desta lacuna no Brasil.

2.4 Metodologia para uso de LEDs em retrofit de sistemas de iluminaçāo
A matriz da proposta metodológica de Moura (2015) orientou-se pela iluminação existente,
gastos com energia, quantidade e qualidade da iluminação, vida útil das fontes de luz,
investimento na tecnologia, retorno do investimento, redução da reposição e manutenção dos
equipamentos. A metodologia compõe-se por etapas e recursos que melhor dimensionam a
viabilidade luminotécnica e econômica de implantação de retrofit de sistema de iluminação
em shopping center.
No trabalho original a metodologia foi testada em três shoppings: Boulevard Shopping São
Gonçalo (localizado no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro), Parque Shopping
Belém (localizado na capital do Pará) e Shopping Leblon (localizado na cidade do Rio de
Janeiro), empreendimentos que apresentam características distintas e perfis diversificados de
clientes e usuários. Nāo obtante, trata-se de metodologia genérica, aplicável em qualquer
empreendimento comercial com tipologia igual ou semelhante à dos shoppings estudados.
A primeira etapa corresponde à seleção do ou dos ambientes que sofrerāo substituição do
sistema de iluminação. Depois, procede-se ao levantamento dos dados do projeto existente,
implicando ter em mãos as plantas luminotécnicas do empreendimento, os cadernos de
especificação com dados técnicos das luminárias, fontes de luz utilizadas e memorial de
cálculo luminotécnico aplicado. Esses documentos têm relação direta com a terceira etapa da
metodologia, qual seja, a de levantamento total dos equipamentos instalados, que devem ser
quantificados para utilização posterior nos cálculos do novo projeto de iluminação [18].
Na quarta etapa os níveis de iluminação dos equipamentos existentes sāo medidos, utilizandose para isso como parâmetro técnico a norma NBR ISO/CIE 8995-1, de 2013, referente à
iluminação de ambientes de trabalho. Recomenda-se nessa fase a conferência da iluminância
para aferir in loco os dados informados na memória de cálculo e o nível de depreciação dos
equipamentos, utilizando-se como instrumento um luxímetro – o trabalho de Moura (2015)
utilizou luxímetro modelo MLM-1011 da empresa Minipa.
A quinta etapa é de especificação dos equipamentos LED a serem utilizados. É a fase mais
demorada da metodologia, pois necessita de consulta junto a empresas fornecedoras com o
objetivo de verificar se a substituição atende às características projetadas no espaço do
empreendimento. Engloba levantamento de dados fotométricos, conhecimento e análise de
cadernos técnicos e estabelecimentos de critérios de seleção/corte de luminárias (por
exemplo, qualidade e quantidade esperada para economia de energia, design de luz e
aplicação de questionário aos fornecedores de equipamentos a fim de comparar as
informações fornecidas sobre diferentes produtos existentes no mercado) [18].
Na sexta etapa, sāo realizadas simulações de cálculos luminotécnicos com a utilização de
softwares, alguns deles apresentando visualização fotográfica do ambiente em três dimensões
e baseando-se em normas e padrões internacionais recentes, a exemplo do DIALux. Essas
simulações possibilitam a verificação do orçamento de cada fabricante, viabilizando o
conhecimento do valor do custo de instalação da nova tecnologia. A fase inclui a elaboração
de planilha-resumo dos valores (unitário e total) das luminárias a fim de facilitar a análise do
cálculo do custo do investimento versus economia em energia e manutenção [18].
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Todas as informações coletadas nessas seis etapas, que compreendem um estudo
luminotécnico, levam a um estudo de viabilidade econômica do retrofit por meio da
elaboração de cálculos e planilhas que incluem as seguintes análises: do número de horas de
funcionamento do sistema instalado; da relação entre o total de Watts utilizados e o total de
utilização de Watts proposto; da relação demanda e consumo; dos custos de reposição do
material e de mão de obra; da relação entre economia mensal e valor do investimento; e do
ganho financeiro/retorno do investimento. Com isso, será possível selecionar e escolher o
sistema a ser empregado [18].
O fluxograma a seguir mostra todas as etapas da metodologia proposta.

3 Conclusões

Fluxograma 1: Etapas da metodologia

Uma boa parte dos sistemas de iluminação artificial ainda peca por ineficiência energética,
apresentando desperdícios e alto dispêndio de energia, levando a um consumo incompatível
com normas nacionais e internacionais de racionalizaçāo de energia e também com as
variáveis que sāo relevantes aos sistemas contemporâneos, aqui brevemente analisadas,
durabilidade de equipamentos, eficiência luminosa, economia e sustentabilidade. Conforme
Pessoa et al. (2013), o uso eficiente da energia é uma questão que abrange economia, meio
ambiente, desenvolvimento tecnológico e conforto humano.
Os gastos com iluminação respondem pelo consumo de 19% de toda a energia elétrica
produzida no mundo, sendo que a demanda por iluminação artificial não para de crescer. Por
isso, a escolha de fontes de luz que atendam a diretrizes de racionalidade de energia, a essas
variáveis, e que ao mesmo tempo proporcionem níveis satisfatórios de conforto lumínico é
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mais do que uma necessidade. A escolha adequada representa a incorporação do princípio do
desenvolvimento sustentável, bem como do conceito de eficiência energética nas edificações,
segmento cujo melhor desempenho energético é premente.
No atendimento da eficiência energética com menor consumo de energia elétrica nos
sistemas de iluminação artificial, a tecnologia LED tem sido considerada uma alternativa
consistente para o enfrentamento dos desafios que se impõem. No entanto, a oferta de uma
grande variedade de lâmpadas LED no mercado brasileiro e também no exterior – com
parâmetros distintos em termos de eficiência luminosa, características luminotécnicas e
elétricas – e a inexistência de norma ou recomendação específica para uso desses dispositivos,
pelo menos no Brasil, sinalizam para a necessidade de ter cautela na substituição de sistemas
convencionais pela tecnologia a LED de acordo com o estado da arte do conhecimento que
envolve esses dispositivos.
Somam-se a isso os aspectos desvantajosos dos dispositivos LED ou limitadores de uso, como
destacado neste artigo, e o reconhecimento por autores como Pessoa et al. (2013) de que a
qualidade da iluminação da tecnologia LED é inapropriada para alguns usos, entre eles o uso
para atividades, atividades visuais em ambientes de trabalho, reforçando a hipótese de que
as lâmpadas fluorescentes não podem ser arbitrariamente substituídas por LEDs nesses casos.
Apesar das vantagens das lâmpadas LED sobre as lâmpadas convencionais, mencionadas pela
literatura, – e aqui se está a falar mais especificamente das lâmpadas fluorescentes, pois as
incandescentes felizmente já estão sendo banidas –de fato, é preciso ponderar tanto sobre a
aplicação de LEDs em qualquer ambiente construído quanto sobre o uso exclusivo desses
dispositivos. Ademais, é preciso desenvolver metodologia tecnicamente correta de uso de
LED, que demanda proceder previamente a cálculos e medições, aspecto reconhecidamente
muito pouco considerado na prática.
A proposta metodológica de Moura (2015) considera que a substituição de um sistema de
iluminação existente demanda a verificação do cálculo efetuado no sistema instalado
considerando o projeto inicial que utiliza 100% da iluminação. Ainda nesta etapa, é preciso
conferir e medir a iluminância encontrada no local para verificar a perda do sistema com o
tempo e a depreciação da iluminação em relação aos 100% iniciais. O sistema de retrofit deve
atender aos 100% iniciais ou ao sistema atual com as perdas de utilização e seguir as normas
existentes, respeitar os conceitos utilizados na arquitetura do ambiente e ser mais eficiente
do que o anterior, buscando a melhor forma de iluminação, com menos gasto de energia.
Os cálculos devem ser feitos com vários equipamentos, de diferentes fornecedores, a fim
atendera índices e normas indicados para a escolha do melhor produto na substituição
anterior. Nesse processo, recomenda-se que o profissional guarde o histórico e a memória
cálculo em planilhas comparativas para posterior utilização no cálculo financeiro
investimento.

de
do
de
do

O caderno de especificações deve ser um documento obrigatório para qualquer projeto de
iluminação, pois ele informa as características da fonte de luz utilizada (composição dos
equipamentos, tamanho, corpo físico, ângulos, candelas, lúmens, temperatura de cor e índice
de reprodução de cor), permitindo assim uma análise correta do sistema existente e sua
substituição pela tecnologia LED. As características técnicas das luminárias existentes
descritas neste caderno, bem como a memória de cálculo, servirão para a pesquisa de
equipamentos de LED possibilitando a comparação de sistemas para substituir o atual.
Segundo Moura (2015), a etapa de seleção e especificação dos equipamentos que substituirão
o sistema de iluminação existente é a fase mais demorada da metodologia devido à
dificuldade em atender aos requisitos anteriormente utilizados com novos equipamentos que
apresentem as mesmas conformidades aplicadas ao sistema instalado e ainda as
características técnicas descritas nos catálogos dos fabricantes de LED com semelhanças com
as luminárias existentes, descritas no caderno de equipamentos. As luminárias selecionadas
devem atender às medições e cálculos do sistema anterior e ainda apresentar economia de
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energia. Para isso, é preciso proceder a simulações e cálculos (com o uso de softwares que
comprovem a iluminação desejada e substituam o sistema com eficiência) de cada luminária
escolhida.
A metodologia proposta destacou a importância de cálculos e simulações nos sistemas de
iluminação para atender a índices mínimos necessários, considerando iluminação correta,
qualidade, quantidade e uniformidade na distribuição das fontes de luz. Recomenda que
devido à ausência de normas os fabricantes de equipamentos devem efetuar práticas de
controle de eficiência com qualidade sobre seus produtos, verificando eficácia (lúmens por
Watt), potência medida (Watt), temperatura de cor correlacionada (CCT), índice de
reprodução de cor (IRC) e fator de potência.
Nas planilhas de viabilidade econômica, os equipamentos selecionados devem ser submetidos
a todas as etapas da metodologia, sendo organizadas em tabelas auxiliares que definem
potência do equipamento e do equipamento auxiliar, total de Watts, consumo em quilowatts
utilizado no sistema, hora de funcionamento do sistema por dia e por ano. No funcionamento
do sistema deve-se considerar as diferentes tarifas utilizadas para o cálculo do consumo de
energia, tanto para tarifas aplicadas em diferentes regiões do Brasil como também valores
diferenciados por hora de utilização (demanda na ponta, demanda fora de ponta, consumo na
ponta e fora de ponta).
Todos os gastos – com energia, manutenção do sistema e reposição de equipamentos – devem
ser contabilizados. Custos operacionais com material e mão de obra para o funcionamento do
sistema devem apresentar economia na reposição das luminárias e na hora utilizada para
manutenção dos sistemas de iluminação tendo em vista a maior duração dos equipamentos
aplicados no retrofit. Após os cálculos de economia gerados nos novos sistemas e a seleção
dos equipamentos para simulação dos cálculos luminotécnicos, a escolha do melhor sistema
deve considerar não só o valor do investimento, que às vezes pode ser mais baixo na
reposição dos equipamentos, mas também o consumo da energia (Watt). Características
técnicas como durabilidade e índice de reprodução de cor devem ser analisadas para a
definição do equipamento, que pode apresentar maior valor. É dizer que o investimento pode
ser mais elevado no início, porém poderá apresentar maior economia ao longo da vida útil.
Segundo Moura (2015), a metodologia proposta pode contribuir com outros estudos da área de
iluminação artificial nas edificações, com especial ênfase no segmento de shopping centers,
viabilizando a continuidade das pesquisas e a ampliação do conhecimento já sistematizado,
bem como com os conhecimentos de profissionais atuantes no setor luminotécnico.
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Abstract
Infrared thermography is a NDT non-destructive technique commonly used to evaluate thermal performance of building
elements. However, the establishment of objective criteria for the planning, measurement and the interpretation of the
thermograms is not simple. The international standards describe the fundamental parameters that aﬀect the thermographic
inspection and suggest what procedures to adopt when performing a thermographic test. This article aims to evaluate the
conditions the thermographic equipment usage with the goal to support technical inspections of residential buildings,
ensuring more detailed and deeper analysis when followed by simple visual inspection. Through thermographic
measurements performed in situ, in multi-family dwelling buildings of diﬀerent construction eras, such as 50´s, 60´s and
70´s decades, and by complying with the appropriated standards, the thermographic potentialities in the aid of technical
inspections of buildings was evaluated, particularly at the level of their envelope elements. The assessment of the recorded
results and the speed of execution, combined with the advantage of providing results in real time, makes possible to state
that the thermography can be used as a complementary tool in the technical inspections of buildings. Nevertheless, some
previous cautions are required in the interpretation of such thermograms, since infrared thermography also detects
temperature variations resulting from the inﬂuence of anomalies or obstacles.
Resumo
A termograﬁa de infravermelhos é uma técnica não destrutiva utlizada habitualmente na avaliação do desempenho térmico
dos elementos construtivos dos edifícios. No entanto, o estabelecimento de critérios objetivos para planeamento, realização
de medições e interpretação dos termogramas obtidos não é simples. As normas internacionais descrevem os parâmetros
fundamentais que afetam as inspeções termográﬁcas e sugerem quais os procedimentos a adotar aquando da realização de
um ensaio termográﬁco. O presente artigo visa avaliar as condições de utilização do equipamento de termograﬁa com o
objetivo de apoiar inspeções técnicas a edifícios habitacionais, garantindo-se a obtenção de análises mais detalhadas e
profundas quando acompanhadas com a inspeção visual simples. Através de medições termográﬁcas realizadas in situ, em
edifícios de habitação multifamiliares de diferentes épocas construtivas 50, 60 e 70, e mediante o cumprimento das normas
aplicáveis, avaliaram-se as potencialidades da termograﬁa no auxílio às inspeções técnicas de edifícios especialmente ao
nível da sua envolvente exterior. A comparação dos resultados registados e a rapidez de execução, aliada à vantagem de
disponibilizar resultados em tempo real, permite aﬁrmar que a termograﬁa pode ser utilizada como ferramenta
complementar nas inspeções técnicas dos edifícios. No entanto, são necessários alguns cuidados na interpretação dos
termogramas, visto que a termograﬁa de infravermelhos também deteta variações de temperatura resultantes da inﬂuência
de outras anomalias ou obstáculos.
Keywords
infrared thermography; multifamily buildings; technical inspection of buildings; rehabilitation
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Termografia na Inspeção Técnica de Edifícios
1. Enquadramento
A degradação dos edifícios provocada pelo passar dos anos e o aparecimento de patologias
associadas a diversas causas, torna-se uma situação usual e desagradável se nenhuma
intervenção for feita. Em edifícios existentes, a necessidade de combater essa degradação e
de reabilitar torna-se primordial. A realização de uma inspeção técnica no sentido de avaliar o
estado de conservação do edifício e decidir quais as zonas que necessitam rápida intervenção,
é em tudo relevante. Para apoiar a inspeção, as técnicas de diagnóstico não destrutivas são
fundamentais e a termografia de infravermelhos é uma técnica recomendada que convém
analisar e utilizar em maior escala.
Uma grande parte das patologias dos materiais e componentes está associada a variações de
temperatura, sendo por isso, a sua medição um importante auxílio na compreensão de
fenómenos que estão na origem de patologias. A envolvente de um edifício exerce um papel
fundamental para o seu desempenho térmico sendo através dela que ocorrem trocas de calor
entre o ambiente exterior e interior. Se estiver bem isolada termicamente, não há grandes
perdas de calor e os gastos térmicos de climatização serão menores. Sempre que existir uma
variação brusca de temperatura na envolvente, é possível registá-la num termograma e tentar
identificar a sua origem.
Como em Portugal, grande parte dos modelos de avaliação se regem por inspeções visuais dos
elementos em análise, a necessidade de implementar a técnica de termografia de
infravermelhos no sentido de poder provar a ocorrência de determinadas anomalias, quer a
nível interno quer externo é crucial.
Assim sendo, a aplicação desta técnica em inspeções de edifícios na avaliação das variações de
temperaturas pode ser extremamente económica, eficaz e até mesmo promissora na sua
utilização de rápida análise. A termografia de infravermelhos é uma técnica não destrutiva que
permite realizar medições em tempo real sem que haja contacto entre o equipamento e o
elemento a medir, permitindo ainda que em edifícios habitacionais antigos ou até mesmo de
carácter histórico seja possível identificar a localização de problemas com relativa precisão e
acompanhar o comportamento dos seus habitantes.

2. Princípios fundamentais da termografia de infravermelhos
2.1. Fatores que influenciam a medição termográfica
Apesar da termografia de infravermelhos ser um tipo de técnica de inspeção de simples
utilização, a interpretação dos resultados obtidos nem sempre é fácil podendo levar a
conclusões erradas se não forem tomadas certas precauções antes e até mesmo durante a
realização dos ensaios. Em todos os ensaios realizados in situ no exterior, existem fatores que
devem ser tidos em conta antes do início do ensaio a fim de se obter conclusões credíveis.
Na análise dos termogramas obtidos é frequente confundir a existência de anomalias do
elemento em análise com alterações da temperatura superficial resultante de fatores
exteriores, tais como:





Emissividade dos materiais;
Refletividade dos materiais;
Atenuação atmosférica;
Outros fatores que influenciam a realização de ensaios termográficos.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 156

2.1.1. Outros fatores que influenciam a realização de ensaios termográficos
São vários os fatores que influenciam a realização de ensaios termográficos. Se os ensaios forem
realizados in situ, os fatores externos podem provocar alterações diretas nos resultados obtidos
se não forem tidos em conta. Os fatores externos que podem influenciar os ensaios
termográficos são os seguintes:
a) Sombreamento; b) Presença de árvores na envolvente; c) Cabos elétricos e postes de
iluminação; d) Pessoas; e) Veículos automóveis; f) Superfícies com diferentes acabamentos e
cores; g) Condições atmosféricas; h) Distância do objeto de análise ao equipamento; i)
Emissividade; j) Parâmetros introduzidos na câmara termográfica; k) Condições de medição
(envolvente); l) Ângulo de medição; m) Vento; n) Imagem térmica desfocada; o) Efeito da
sujidade superficial; p) Ventiladores/extratores ou radiadores.
a) A existência de sombras sobre o edifício, consequente de edifícios vizinhos, árvores ou
outros elementos devem ser tidos em conta na análise dos resultados obtidos, uma vez
que provocam fenómenos anormais no aquecimento das fachadas e como consequência
podem ser realizadas análises incorretas das medições obtidas [1].

Figura 1 – Efeito do sombreamento de um edifício vizinho nas medições termográficas [1].

b) As árvores para além de provocarem fenómenos de sombreamento dos edifícios, causam
também obstruções entre o equipamento de medição e o objeto em análise. O efeito
de sombreamento altera o valor da temperatura superficial da fachada do edifício [1].

Figura 2 - Obstrução das árvores aquando das medições termográficas no edifício [1].
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2.2. Normas aplicadas na termografia de infravermelhos
Sendo a termografia de infravermelhos uma técnica não-destrutiva e bastante utilizada na
Engenharia Civil, a necessidade de implementar normas e regras foi bastante importante no
sentido de regulamentar os procedimentos termográficos.
Em seguida será apresentada uma listagem de alguma regulamentação existente sobre a
aplicação da termografia com o objetivo de auxiliar inspeções técnicas a edifícios. No entanto,
é de salientar que não é conhecida qualquer norma definida para a inspeção pelo exterior da
envolvente de edifícios com recurso à termografia de infravermelhos.
Tabela 1 - Listagem de alguma legislação regulamentar [2].

Apesar de certas limitações, a norma EN 13187 (1999) é mais completa e fornece informação
mais relevante no que à realização de ensaios termográficos diz respeito do que a norma
americana ASTM C1060 (2015).

2.3. Recomendações práticas de uma inspeção termográfica
Existem dois tipos de inspeção termográfica: Inspeção no interior e/ou inspeção no exterior. A
escolha do tipo de inspeção depende principalmente do que se pretende analisar, mas também
de outros fatores externos, como por exemplo, as condições meteorológicas existentes.
Efetuaram-se várias inspeções termográficas em edifícios de diferentes épocas construtivas
durante a estação de arrefecimento. Aproveitando o aquecimento natural da fachada,
resultante da incidência de radiação solar direta (método direto), efetuou-se análises pelo
exterior pelo fato de se pretender avaliar o estado de conservação dos edifícios bem como o
comportamento térmico destes.
O trabalho desenvolvido permitiu perceber que, apesar da aparente simplicidade da
termografia de infravermelhos, a análise dos termogramas não é fácil porque existem vários
fatores que influenciam os resultados. Para facilitar a compreensão dos termogramas e evitar
diagnósticos errados, em seguida será apresentado um guia prático de inspeção baseado na
experiência adquirida.
I.

Descrição geral do edifício:

Antes de iniciar a inspeção termográfica, é importante fazer um levantamento informativo
acerca do edifício em análise, permitindo posteriormente a realização de um relatório de
inspeção mais completo e auxiliar na interpretação dos termogramas [1].


Determinar as condições gerais do edifício: tipo de construção, materiais constituintes,
analisar a envolvente em redor e o estado do edifício;



Determinar as condições meteorológicas e avaliar se permitem a realização da inspeção
com o objetivo de obter resultados credíveis.
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II.

Procedimento:

Obtido o panorama geral das condições do edifício ao nível da sua construção, situação atual e
condições meteorológicas procede-se então à inspeção. Opta-se por um método: ativo ou
passivo, dependendo do objetivo da inspeção e da avaliação da situação encontrada. Abaixo
apresentam-se recomendações para o procedimento termográfico e cuidados a ter numa
inspeção termográfica pelo exterior [1]:









Colocar a câmara termográfica perpendicular ao edifício, usando um tripé;
Manter a câmara nivelada e evitar ângulos com a perpendicular à superfície em análise
superiores a 60° com a horizontal;
Evitar medições com distâncias superiores a 10m;
Evitar que a radiação solar atinga diretamente a lente da câmara;
Evitar o fenómeno de reflexão com materiais do edifício;
Calibrar a câmara consoante as condições encontradas;
Definir um intervalo/gama de temperaturas;
Focar as imagens térmicas e reais.

2.4. Relatório termográfico
Após finalizadas as inspeções termográficas, é necessário e conveniente realizar um relatório
termográfico a fim de organizar e apresentar os resultados obtidos.
Consoante as exigências impostas pela norma EN 13187 (1999), foi possível conceber um
relatório tipo para as inspeções termográficas quantitativas e qualitativas ao longo deste
trabalho. Este relatório é organizado por partes onde cada uma descreve os dados registados
[1]:
1. Dados gerais;
2. Localização;
3. Condições de ensaio;
4. Descrição do edifício;
5. Características da envolvente do edifício;
6. Condições meteorológicas;
7. Informação recolhida;
8. Tabela resumo dos envidraçados
9. Análise dos resultados.

Figura 3 - Proposta de modelo termográfico [1].

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 159

3. Equipamentos de medição
O avanço tecnológico na Engenharia Civil tem evoluído de forma notória ao longo dos últimos
anos o que se torna uma grande vantagem no que aos ensaios não-destrutivos na inspeção de
edifícios diz respeito.
Através da deteção da radiação térmica emitida que é invisível ao olho humano, as câmaras
termográficas conseguem transformá-la numa imagem visível com uma escala de cores em
função da gama de temperaturas possibilitando para além da avaliação do desempenho térmico
dos edifícios, a inspeção e identificação de heterogeneidades existentes em elementos
estruturais ou não-estruturais de forma mais percetível e segura sem que haja contacto/
destruição do(s) elemento(s) em análise. Com recurso às câmaras termográficas, consegue-se
por vezes descortinar graves anomalias que à priori se pensava serem de menor impacto
impedindo a ocorrência de possíveis graves acidentes ou permitindo uma intervenção rápida
reduzindo o valor económico numa possível reparação [3].

3.1. Câmara termográfica Testo 885 – 1
A Testo 885 – 1, é uma câmara termográfica robusta e manejável desenvolvida pela Testo S.A.
Soluções e instrumentos de medição, existente no LABSED – Laboratório de Saúde na Edificação
da Universidade da Beira Interior. Este equipamento de alta sensibilidade e precisão, permite
determinar e representar a distribuição da temperatura de objetos em análise convertendo a
energia infravermelha emitida em sinais elétricos através de um detetor de infravermelhos
permitindo assim ao operador obter uma imagem térmica colorida ou monocromática em tempo
real e de fácil análise.

Figura 4 - Câmara termográfica Testo 885 – 1 [1].

3.2. Anemómetro de molinete Testo 410 – 2
Existente no LABSED e com o intuito de obter valores credíveis da temperatura do ar (°C),
humidade relativa (%) e velocidade do vento (m/s) necessários na calibração da câmara
termográfica, foi utilizado o Anemómetro de molinete Testo 410 – 2. É um instrumento de
medição pequeno e é fácil de manusear.

Figura 5 - Anemómetro de molinete Testo 410 – 2 [1].
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4. Inspeção técnica e diagnóstico de edifícios
São seis os modelos de avaliação do estado de conservação aplicada a edifícios habitacionais:







MAEC – Método de Avaliação do Estado de Conservação dos imóveis [4];
MEXREB – Metodologia de Diagnóstico Exigencial de apoio à Reabilitação de Edifícios
[5];
ITE – Inspeção Técnica de Edifícios antigos [6];
ITSH – Inspeção Técnica de Salubridade na Habitação [7];
ITCHEE - Inspeção Técnica das Condições de Habitabilidade para Edifícios Existentes
[7];
ISLUH - Inspeção Técnica para Licença de Utilização na Habitação [7].

Contudo, destes seis métodos, quatro (MAEC, ITSH, ITCHEE e ISLUH) baseiam-se somente na
inspeção visual onde são identificadas as anomalias presentes nos elementos construtivos,
limitando-se assim a uma análise mais superficial das anomalias. Os restantes métodos, MEXREB
e ITE, revelam um carácter mais técnico do ponto de vista do conhecimento dos sistemas
construtivos efetuando uma análise baseada no cálculo de alguns parâmetros.
Para que se determine de uma forma mais detalhada e profunda as causas das possíveis
anomalias detetadas nas vistorias, é necessário a realização de ensaios e medições com a
utilização de equipamentos apropriados. A termografia de infravermelhos é assim uma técnica
não destrutiva que pode ter grande interesse e aplicabilidade no apoio às inspeções técnicas
em edifícios. Com esta técnica é possível detetar singularidades da envolvente, detetar
elementos estruturais ou não estruturais, detetar zonas onde existam perdas térmicas (pontes
térmicas planas e lineares), é possível detetar deficiências no isolamento térmico e é possível
fazer uma análise qualitativa da envolvente. São soluções que poderão ser complementares a
inspeções técnicas de edifícios habitacionais e que poderão ajudar na resolução de problemas.

5. Aplicação a casos de estudo
Após a apresentação do relatório de inspeção termográfica proposto, pretende-se agora aplicálo em casos concretos. Aplica-se a técnica em inspeções exteriores a fachadas dos edifícios das
diferentes épocas construtivas de acordo com a Norma EN 13187 (1999). As medições
termográficas são aplicadas em diversas situações meteorológicas e em diversas fases do dia
com o objetivo de avaliar o estado de conservação dos edifícios, a ocorrência de eventuais
perdas de calor e pontes térmicas e até mesmo o comportamento dos habitantes.
Legenda:
1a – Edifício construído nos anos 50
2a (I) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco A
2a (II) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco A
2b (I) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco B
2b (II) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco B
2c (I) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco C
2c (II) - Edifício construído nos anos 60 – Bloco C
3a (I) - Edifício construído nos anos 70 – Bloco F
3a (II) - Edifício construído nos anos 70 – Bloco E

Figura 6 - Foto aérea dos edifícios em estudo (adaptado do Google maps) [1].

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 161

As medições no período noturno foram realizadas durante 1 semana completa entre os dias 1502-2017 e 21-02-2017 com a realização dos ensaios termográficos ser feita entre as 20:45h e as
22:30h. No período diurno não foi possível realizar durante 1 semana completa os ensaios devido
à ocorrência de fatores climáticos impróprios para a realização de ensaios termográficos. No
entanto, as medições termográficas do período diurno foram realizadas de forma complementar
e servem de comparação aos ensaios do período noturno visto que a norma EN 13187 (1999)
recomenda que ensaios termográficos realizados no exterior de edifícios sejam executados
posteriormente ao pôr-do-sol. Ainda assim, estas medições diurnas foram efetuados entre as
09:30h e as 12h [1].

Figura 7 - Exemplo de um relatório termográfico [1].

Na figura seguinte, (Figura 8) é possível verificar as temperaturas mínimas, máximas e médias
de diversas áreas das fachadas nos dias de teste apresentados.

Figura 8 - Valores das temperaturas mínimas, máximas e média de diversas áreas de vários termogramas [1].

Em média, as temperaturas apresentadas no período noturno são inferiores às do período
diurno, como seria de esperar. Com o nascer do sol às 07:33h do dia 30-11-2016, é possível
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afirmar que após 3,5h, hora da realização do ensaio, as temperaturas das fachadas do edifício
se encontram alteradas pela radiação solar incidente. No período noturno com o pôr-do-sol a
ser às 18:04h do dia 15-02-2017, após 4h, é possível afirmar que só em certas áreas se
verifiquem temperaturas minimamente alteradas pela absorção da radiação solar durante o dia
mas, a nível geral as temperaturas que as fachadas do edifício apresentam excluindo as áreas
influenciadas pelos habitantes encontram-se à temperatura ambiente [1].
Para além da utilização da termografia de infravermelhos como técnica não destrutiva na
obtenção de termogramas das fachadas dos edifícios foi possível também estudar o
comportamento dos habitantes, analisar as condições de ocupação/ não ocupação dos edifícios
e a forma como os residentes utilizam e aquecem as diferentes divisões das suas frações ao
longo do dia e em períodos mais dilatados.

Figura 9 - Ilustração das condições de ocupação/ não ocupação por parte dos habitantes nas diferentes frações dos
edifícios.

6. Conclusões
O estudo desenvolvido teve como principal objetivo validar o método não destrutivo da
termografia de infravermelhos no auxílio a inspeções técnicas de edifícios. Visto que a maioria
das metodologias existentes em Portugal para a inspeção técnica de edifícios se guiam pela
inspeção visual simples, a implementação de equipamentos de medição termográfica para
apoio é fundamental.
Apesar de ser uma técnica aparentemente simples e sem exigências especiais, a correta
interpretação dos termogramas é uma tarefa complexa e por vezes delicada, devido à
complexidade dos fenómenos físicos de transferência de calor nos edifícios, aos obstáculos
circundantes e parâmetros envolvidos que dependem das condições climáticas. Pelo estudo dos
conceitos teóricos e a aquisição de competências necessárias, a aplicação desta técnica deve
ser feita por técnicos especializados.
A utilização desta técnica mediante as recomendações e procedimentos da regulamentação
existente permite a obtenção de resultados credíveis. No entanto, refere-se que não se conhece
qualquer regulamento aplicável a inspeções técnicas realizadas no exterior dos edifícios.
Verifica-se a necessidade de implementar novos regulamentos ou criar procedimentos dentro
da regulamentação existente. Contudo, todos os procedimentos efetuados nas inspeções
termográficas dos casos de estudo seguem a norma EN 13187 (1999), que estabelece os
procedimentos para a deteção qualitativa de irregularidade térmicas nas envolventes do
edifício.
Recorrendo ao equipamento termográfico disponível no LABSED, Laboratório de Saúde na
Edificação, Testo 885 – 1, equipamento de alta sensibilidade e precisão devidamente calibrado,
foi possível realizar as medições e inspeções termográficas desejadas e posteriormente
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conceber o respetivo relatório. Foi possível também analisar as condições de ocupação/não
ocupação dos edifícios e a forma como os residentes utilizam e aquecem as diferentes divisões
das suas frações ao longo do dia e também da semana.
Com o relatório termográfico proposto, é possível obter informações de nível qualitativo da
envolvente exterior dos edifícios de forma prática e objetiva podendo complementar as
inspeções técnicas de cariz mais visual com informações mais detalhadas. A sua aplicação a um
conjunto de edifícios multifamiliares de diferentes épocas construtivas, permitiu avaliar a
utilidade de aplicação deste tipo de inspeção termográfica fornecendo informações
fundamentais para o desempenho das inspeções técnicas.
Os períodos de realização das medições e as condições climáticas presentes, como referidas
anteriormente, consideram-se fatores influentes importantes na obtenção de termogramas
completos e credíveis. No período noturno é possível obter termogramas com melhor qualidade
enquanto no período diurno, devido à influência da radiação solar incidente, as temperaturas
apresentadas nos termogramas são influenciadas pela radiação solar. Assim, a realização de
medições no período diurno deve ser feita com céu encoberto e ao nascer do sol.
Em suma, a aplicação da técnica de termografia de infravermelhos quando aplicada
corretamente e adequadamente, é uma ferramenta com muito potencial e que proporcionará
de uma maneira prática e objetiva informações mais aprofundadas do estado dos edifícios e
qual a influência dos seus habitantes nas condições de conforto e utilização, tornando-se uma
mais-valia para a obtenção de inspeções técnicas mais rigorosas e permitindo, em alguns casos,
prever e resolver problemas antecipadamente.
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Abstract
With the oil crisis in the early 1970s, there was great concern about the rational use of energy and the environmental issue.
Eﬀorts to diversify the energy matrix had as one of the objectives to mitigate the impacts of the extraction and use of fossil
fuels on the environment. In this concept of rational use of energy and in the environmental issue, buildings can make an
important contribution, since they are responsible for a signiﬁcant portion of the consumption of electric energy and the
production of construction waste. Computational tools are used by engineers and architects to analyze the complex
phenomena that occur in a building and that inﬂuence its energy consumption. Being that, through the simulation of the
thermal load and the energy consumption of a building, it is possible to suggest design alternatives to increase its energy
eﬃciency. This work aims at acquiring and sharing information about some simulation software that can aid in the energy
analysis of buildings, allowing the elaboration of sustainable and eﬃcient projects.
Resumo
Com a crise do petróleo no início da década de 70, houve uma grande preocupação com o uso racional de energia e com a
questão ambiental. Os esforços em se diversiﬁcar a matriz energética tinham como um dos objetivos mitigar os impactos
que a extração e o uso dos combustíveis fósseis causavam ao meio ambiente. Neste conceito do uso racional de energia e
na questão ambiental, as ediﬁcações podem dar uma importante contribuição, pois elas são responsáveis por uma parcela
signiﬁcativa do consumo de energia elétrica e da produção de resíduos de construção. Ferramentas computacionais são
utilizadas por engenheiros e arquitetos para analisar os complexos fenômenos que ocorrem em uma ediﬁcação e que
inﬂuenciam seu consumo energético. Sendo que, através da simulação da carga térmica e do consumo energético de uma
ediﬁcação, é possível sugerir alternativas de projeto para aumentar sua eﬁciência energética.
Keywords
Simulation; Energy Eﬃciency; Buildings
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Estado da arte dos principais softwares de
simulação utilizados na análise de energia de
edifícios.
1. Introdução
Após a crise do petróleo, ocorrida na década de 70, diversos países direcionaram recursos
para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia e sistemas energéticos mais
eficientes, dispensando especial atenção à eficiência energética das edificações, setor
responsável por uma parcela significativa do consumo global de energia. Os Estados Unidos e
diversos países da Europa, que tinham no petróleo grande dependência energética,
financiaram iniciativas que promoveram o desenvolvimento de edificações mais eficientes.
Estas pesquisas deram início à criação das primeiras normas técnicas e legislações específicas,
tratando exclusivamente do desempenho térmico e eficiência energética de edifícios [1].
Avaliações experimentais das opções de aumento de eficiência energética de edificações são
caras e demoradas, tornando-se muitas vezes inviáveis. Desta forma, engenheiros e arquitetos
fazem uso de ferramentas computacionais para simular o comportamento energético da
edificação. Ao fornecer informações sobre a edificação como geometria, orientação solar,
cronograma de uso, materiais de construção e características climáticas da localidade, o
usuário dessas ferramentas de simulação é capaz de verificar como as alternativas de projeto
da edificação afetam seu desempenho energético, podendo optar por projetos mais eficientes
com menor impacto ambiental e de menor custo operacional. Portanto, é de grande interesse
econômico e ambiental que ferramentas computacionais de simulação energética de
edificações sejam divulgadas e utilizadas nas etapas de construção e também de operação de
uma edificação.
Deste modo, o presente trabalho, tem por objetivo apresentar informações sobre os principais
softwares de simulação que podem auxiliar na análise energética de edificações possibilitando
a elaboração de projetos sustentáveis e eficientes.
A escolha dos softwares foi baseada no estudo feito por Nguyen, Reiter e Rigo [2], que
recomendou EnergyPlus, TRNSYS, DOE-2, ESP-r e EQuest como os principais representantes do
enfoque do trabalho e na pesquisa bibliográfica que apresentou os softwares OpenStudio,
DesignBuilder, Trace700 e BSim. Destaca-se a ausência do ECOTECT, pois após sua compra
pela Autodesk, o mesmo teve sua licença descontinuada em 20 de março de 2015.

2. Ferramentas de simulação computacional
Estudos do uso de energia em edifícios são complexos e exigem interface de várias áreas do
conhecimento. Para que se obtenha um edifício eficiente não basta somente que o projeto
seja eficiente, mas que haja uma integração entre edifício, sistemas, usuário e clima
conforme mostrado na Figura 1. A multidisciplinaridade que envolve a simulação
computacional abrange uma série de áreas profissionais cujo entendimento é necessário para
modelar-se de forma adequada o comportamento do edifício.
Pela simulação pode-se estimar o consumo de uma edificação a partir da definição de suas
características arquitetônicas, propriedades físicas dos materiais construtivos, cargas internas
instaladas, sistemas de condicionamento de ar e padrões de uso e ocupação [3].
Silva [4] exemplifica uma simulação energética com base numa metodologia de três passos.
Primeiro é necessário criar o modelo no programa, introduzir os vários dados que definem o
edifício, como é o caso da sua geometria, dimensões e constituição. Em segundo o programa
corre a simulação calculando o proposto pelo utilizador, tendo em conta um ficheiro de dados
climáticos proposto pelo mesmo. Por último, analisam-se os resultados e tiram-se as
conclusões, elaborando, se for o caso, análises de sensibilidade das várias variáveis inerentes
ao edifício.
Malkawi e Augenbroe [5] afirmam que a simulação é responsável por acelerar o processo de
concepção do projeto ao permitir análise de diferentes soluções.
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Figura 1: Interações dinâmicas de sub-sistemas de edifícios (Fonte: Adaptado de Hensen e Lamberts 2011 [6])

A modelagem por computador de edifícios é agora uma atividade comum devido às muitas
vantagens que oferece. Entre outras coisas, permite que o impacto ambiental de diferentes
projetos de construção seja estudado, permitindo assim que as melhorias sejam feitas e as
emissões de dióxido de carbono sejam minimizadas.

3. Legislação em Eficiência Energética: Enquadramento da necessidade do
uso das ferramentas de simulação
A contribuição do setor dos edifícios para o consumo global de energia tem vindo a aumentar
representando cerca de 40% do consumo total de energia na União Europeia (UE) [7]. Em
Portugal, de acordo com os dados dos últimos balanços energéticos da Direção Geral de
Energia e Geologia, o setor dos edifícios é responsável por cerca de 30% do consumo de
energia final e cerca de 62% do consumo de energia elétrica [8].
As primeiras normas de eficiência energética em edificações surgiram na década de 70.
Diversos países lançaram programas de incentivo à redução do consumo de energia,
resultando posteriormente na criação de normas de eficiência energética, como a Standard 90
– Energy Conservation in New Building Design e a norma californiana Title 24 de 1978 [9].
A certificação energética de edifícios está sendo realizada mundialmente, através de códigos
e normas desenvolvidos por diversos países [10] apud [11].
Na Europa, por exemplo, em dezembro de 2002 foi aprovada pela União Europeia a Diretiva
2002/91/CE, Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), numa tentativa de integrar
ações, no que diz respeito ao desempenho energético de edifícios.
Através da atualização da EPBD, com a publicação da Diretiva nº 2010/361/EU, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos
edifícios, o Estado promoveu, com forte dinamismo, a eficiência energética dos edifícios.
Esta nova diretiva veio esclarecer e introduzir novas disposições que visam o reforço do
quadro de promoção do desempenho energético nos edifícios, à luz das metas e dos desafios
acordados pelos Estados-Membros para 2020. Aumentar a eficiência energética na União
Europeia com o objetivo de economizar 20 % do consumo de energia primária até 2020,
exigindo que, o mais tardar em 31 de dezembro de 2020, todos os edifícios novos sejam
edifícios com necessidades quase nulas de energia (os vulgarmente designados por “nearly
zero energy buildings” - NZEB ). Além disso, devem desenvolver políticas e tomar medidas,
para incentivar a transformação de todos os edifícios remodelados em edifícios com
necessidades quase nulas de energia [12].
No escopo técnico das certificações, as ferramentas de simulação computacional ajudam a
encontrar soluções de desempenho térmico, eficiência energética, otimização de sistemas,
sendo uma boa prática no mercado de edificações [13] apud [11].
Um dos regulamentos mais relevantes é a Norma 90.1 da ASHRAE (2016) [14], que contém um
método de simulação para seus requisitos mínimos, cujo cumprimento é obrigatório, e outro
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método informativo, em seu apêndice G, para obtenção de economias acima do mínimo
exigido pela norma.

3.1. Em Portugal
Pinto [15] relata que em 1985 foram publicadas regras de qualidade térmica de edifícios,
dirigidas a edifícios públicos pela Comissão de Estudos de Gestão de Energia nos Edifícios
(CEGENE), criada no âmbito do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes (CSOPT).
A partir destas regras de qualidade, em 1990 foi lançado pelo governo português o primeiro
regulamento térmico através do Decreto-Lei n.º40/90 – Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) – que impôs requisitos térmicos mínimos para a
envolvente na edificação. Este regulamento tinha como objetivo a satisfação das condições
de conforto térmico nos edifícios reduzindo necessidades de energia e ao mesmo tempo
visava garantir a minimização de patologias resultantes dos fenômenos de condensações
superficiais e internas nos elementos da envolvente do edifício [16] apud [15].
Um segundo regulamento nomeado por Regulamento dos Sistemas Energéticos de
Climatização em Edifícios (RSECE) surgiu em 7 de maio de 1998 com o Decreto-Lei nº118/98,
com o intuito de estabelecer regras no dimensionamento e instalação de sistemas energéticos
de climatização em edifícios [12], contudo, apesar da tentativa de reduzir os consumos
energéticos com base no RCCTE e RSECE, o consumo de energia por parte dos edifícios não
era satisfatório [15].
Segundo Pinto (2015) [15], em adaptação da Diretiva Europeia 2002/91/CE (EPBD) para a
realidade portuguesa, foram publicados em abril de 2006, o Decreto-Lei nº 78/2006 que
formula o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos
Edifícios (SCE), o Decreto-Lei nº 79/2006 que cria o Regulamento dos Sistemas Energéticos de
Climatização em Edifícios (RSECE) e o Decreto-Lei nº 80/2006 que estabelece Regulamento
das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) .
Em revisão da Diretiva 2002/91/CE, a comissão europeia aprovou a Diretiva 2010/31/UE, e
com isto, para implantar a nova Diretiva para no território português, surgiu o Decreto-Lei n.º
118/2013 de 20 de agosto, que engloba num só documento o Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de
Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviço (RECS) [15].
A implantação em Portugal introduziu novas metodologias e requisitos mais exigentes de
eficiência energética nos edifícios, com o claro objetivo de convergir para edifícios NZEB,
estimulando os sistemas passivos através dos requisitos de qualidade térmica da envolvente,
exigir a instalação de sistemas técnicos mais eficientes e estimulando o recurso a fontes de
energia renovável produzidas no próprio edifício [12].

3.2. No Brasil
Até 2001, não havia lei ou norma de eficiência energética em edificações no Brasil. A primeira
lei referente à eficiência energética surgiu após um racionamento de energia: a Lei nº 10295
dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, e foi
regulamentada pelo Decreto nº 4059 de 19 de dezembro de 2001 que estabeleceu que
deveriam ser criados “níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência
energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados
no País, bem como as edificações construídas”. Indicou também a necessidade de
“indicadores técnicos e regulamentação específica” para estabelecer a obrigatoriedade dos
níveis de eficiência no país. A partir do decreto foi criado um “Grupo Técnico para
Eficientização de Energia nas Edificações no País” para propor uma forma de regulamentar as
edificações construídas no Brasil visando o uso racional da energia elétrica [17].
Uma das conseqüências da Lei nº10295 e do Decreto nº4059 [18] foi o fortalecimento do
Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que organizou a estrutura
necessária para viabilizar as exigências do decreto. Em sua vertente que trata
especificamente das edificações, o PROCEL-EDIFICA, desenvolveu o Regulamento Técnico da
Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
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Públicos - RTQ-C [19] e para Edifícios Residenciais - RTQ-R [20] . O Brasil possui dois métodos
para a avaliação do desempenho térmico de edificações residenciais por simulação
computacional [11].
O primeiro método está no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais [20] ou RTQ-R. O mesmo foi elaborado tendo em vista
a criação de um referencial brasileiro para promover eficiência energética nesse tipo de
edificações, por meio de um consenso entre o Procel Edifica, da Eletrobrás, e o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Inmetro.
O segundo método está na norma de desempenho para edificações, a NBR 15575-1 [21], que
trata, além de outros temas, do desempenho térmico.
A Parte 1 da NBR 15575 [21] orienta a utilização do programa computacional EnergyPlus para
a análise do desempenho térmico de edificações. Quando não for utilizado, o programa a ser
empregado deve ser validado por uma norma do Instituto Americano de Normas (American
National Standards Institute - ANSI) em parceria com a Associação Americana de
Aquecimento, Refrigeração e Ar-condicionado (American Society of Heating, Refrigerating and
Air Conditioning Engineers – ASHRAE), a norma ASHRAE Standard 140 [22].

4.Visão geral dos programas:
Ainda no final da década de 1970, surgiram softwares com características diferenciadas, em
que as trocas térmicas do edifício com o exterior passaram a receber tratamento adequado,
gerando resultados confiáveis [23].
Entre estes softwares pode-se citar a criação do programa de simulação NBSLD, um dos
primeiros programas de simulação térmica de edifícios. Em seguida foram desenvolvidas
ferramentas como o DOE-2 e o BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics),
no final de 1970 e início de 1980, respectivamente, como ferramentas de simulação
energética e de carga térmica. A intenção inicial destes softwares era que projetistas fossem
capazes de dimensionar adequadamente o sistema de ar-condicionado [24].
Em seguida será apresentado os principais softwares de simulação utilizados pela
comunidade.

4.1.EnergyPlus:
É uma das ferramentas atualmente mais completas no que diz respeito à simulação de carga
térmica e análise energética de edifícios e ambientes, desenvolveu-se à medida que crescia a
percepção da necessidade de ter um programa que assegurasse soluções integradas que
incluíssem não só o cálculo de cargas térmicas mas também um estudo mais detalhado do
impacto dos sistemas de climatização e ventilação nos consumos energéticos totais de um
edifício. Possui intervalos de tempo para análise (time-step) menores do que uma hora,
simula em módulos o ar-condicionado baseado em múltiplas zonas de fluxos de ar e até
sistemas fotovoltaicos. Forma a base analítica para padrões de eficiência energética, como o
ASHRAE 90.1 e para produtos de análise de energia gratuitos e comerciais [25].
Experiência exigida: Para utilizar o software, são necessários conhecimentos básicos de física
e de propriedades de materiais de construção .
Entrada: As entradas se dão através de arquivos de texto ASCII estruturados. O EnergyPlus
vem com IDF-Editor, um assistente que facilita a criação de modelos simples e executa
verificações de consistência de entrada.
Saída: O EnergyPlus produz resultados resumidos e detalhados em formatos de texto. Da
mesma maneira que a entrada, o EnergyPlus vem com um utilitário de visualização de saída
simples, o EP-Compare, que verifica a consistência da saída.
Limitações: Como inconveniente cita-se o fato de ainda não possuir uma interface gráfica que
facilite a sua utilização, sendo necessária a utilização de outros softwares como
DesignBuilder, OpenStudio, para importação e exportação de dados.
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4.1.1.OpenStudio:
O OpenStudio é um programa computacional, que possui uma coleção de ferramentas para a
modelagem energética de edificações, fornece suporte aos modelos de simulação do
EnergyPlus e realiza análise de luz natural avançada.
O OpenStudio inclui o Google Sketchup e pode ser usado efetivamente para editar a
geometria do edifício, adicionar ganhos internos, atribuir controles de luz do dia, definir
condições de limite de superfície, etc [26] .
Experiência exigida: Tal como acontece com todos os programas de simulação de energia,
conhecimentos de física do edifício e fundamentos de engenharia mecânica são úteis para
utilização do software.
4.1.2.DesignBuilder:
Consiste em um conjunto integrado de ferramentas de alta produtividade para auxiliar na
integração de sistemas mecânicos no projeto de edifícios sustentáveis. Vários cenários de
design para sistemas e controles HVAC, fachadas, iluminação e tecnologias renováveis podem
ser avaliados com relativa facilidade.
O software DesignBuilder funciona como uma interface gráfica para o EnergyPlus,
possibilitando uma rápida e fácil introdução de geometrias e disponibilizando um conjunto de
ferramentas que tornam mais fácil a modelação de edifícios.
O programa permite: modelar vários edifícios numa só simulação, fazer mudanças nas
características do edifício a vários níveis de detalhamento e importar ficheiros de CAD para
auxiliar na criação das geometrias 3D [27].
Experiência exigida: Para utilizar o programa não necessita de nenhum conhecimento
específico.
Limitações: Quando interface gráfica do EnergyPlus, apresenta uma pequena quantidade de
sistemas HVAC comuns.

4.2.TRNSYS:
Um programa de simulação de energia cuja abordagem de sistema modular o torna uma das
ferramentas mais flexíveis disponíveis. TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation Program) inclui
uma interface gráfica, um mecanismo de simulação e uma biblioteca com componentes que
variam desde vários modelos de construção para equipamentos HVAC padrão até componentes
para energia renovável e tecnologias emergentes. O TRNSYS também inclui um método para
criar novos componentes que não existem no pacote padrão [28].
Experiência exigida: Nenhuma para usar o pacote padrão, porém, para desenvolvimento de
novos componentes, o conhecimento de FORTRAN será útil.
Entrada: O arquivo de entrada inclui a descrição do edifício, as características dos
componentes do sistema, a maneira como os componentes estão interligados e os dados
meteorológicos separados (fornecidos com o programa).
Saída: Os dados de saída podem ser custos do ciclo de vida; resumos mensais; resultados
anuais; histogramas; planejamento das variáveis desejadas (por unidade de tempo).
Limitações: Não fornece informações detalhadas sobre o edifício, o que pode dificultar a
percepção de possíveis erros no modelo.

4.3.DOE-2:
O DOE-2 é um programa de análise de energia de construção, gratuito, amplamente utilizado
e aceito, que pode prever o uso de energia e o consumo de qualquer tipo de edifício [29].
Entrada: O usuário deve fornecer uma descrição do layout do edifício, maneira de uso,
sistemas de condicionamento (iluminação, HVAC, etc.) e taxas de utilidade juntamente com
dados do tempo.
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Saída: Após realizar uma simulação horária do prédio, o programa fornece um relatório com o
consumo horário de energia e com o custo atrelado a esse consumo.

4.4. ESP-r:
O ESP-r – Enviromental System Performance Research, trata-se de um software de simulação
que procura simular um edifício em condições reais, analisando o seu desempenho em termos
de consumos energéticos, conforto dos ocupantes, qualidade do ar, controle de sistemas.
O seu principal objetivo é simular um modelo, o mais próximo possível da realidade, através
de simulação dinâmica dispondo para isso de modelos matemáticos que permitem simular a
transferência de calor, fluxo de ar, iluminação, sistemas de controle e uma variedade de
tecnologias energéticas convencionais e renováveis [26]. Dispõe de uma base de dados, que
permite gerenciar todos os modelos de componentes dos sistemas, existindo sempre a
possibilidade de o utilizador criar e adicionar os seus próprios modelos, no entanto, esta é
uma tarefa nem sempre fácil [26].
Experiência exigida: Por destinar-se principalmente a pesquisadores e projetistas que
desejam realizar estudos detalhados, requer que o usuário tenha uma boa compreensão de
física do edifício.
Limitações: Por ser uma ferramenta muito abrangente, tem sido muito utilizada em pesquisas
no meio acadêmico, tornando difícil sua utilização pelo usuário comum.

4.5. EQuest:
O eQUEST é uma ferramenta de simulação de desempenho de energia amplamente utilizada.
Através de seus ficheiros, padrões dinâmicos, gráficos interativos, análises paramétricas e
execução rápida, é capaz de realizar análises em várias etapas do projeto [30].
Experiência exigida: Para o uso baseado no assistente, praticamente nenhuma experiência
com análise de energia é necessária. Para usar a Interface Detalhada do eQUEST, no entanto,
o conhecimento da tecnologia de construção é necessário. A experiência com outras
ferramentas de simulação de análise de energia, especialmente ferramentas baseadas em
DOE-2, é útil.
Entrada: Os insumos podem ser fornecidos em três níveis: assistente de design esquemático,
assistente de desenvolvimento de design e interface detalhada (DOE-2).
Saída: Os relatórios gráficos fornecem um resumo de resultados de uma única execução, um
resumo de resultados comparativos (compara resultados de múltiplas execuções de simulação
de construção separadas) e relatórios tabulares paramétricos. O resultado adicional inclui
resultados de simulação por hora.
Limitações: As funções personalizadas no DOE-2.1E ainda não foram disponibilizadas no
eQUEST.

4.6.TRACE 700
O Trane Air Conditioning Economics, TRACE, é um programa de cálculo de cargas térmicas
que tem como principais objetivos permitir aos projetistas de HVAC estimar as cargas
máximas de um edifício e as zonas onde ocorriam dentro do mesmo em fase de projeto e
permitir efetuar análises econômicas aos custos envolvidos com a instalação do sistema ao
longo da sua vida útil de operação [31].
Experiência exigida: Conhecimento geral dos princípios de engenharia da HVAC e da
geometria do edifício.
Entrada: Parâmetros de projeto de construção e características de distribuição de ar.
Saída: Relatórios de resumo mensais / anuais e análises horárias do sistema de resfriamento/
aquecimento com suas cargas máximas.
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4.7.Bsim
É uma ferramenta para análise de edifícios e instalações voltada para simulação e cálculo de
consumo de energia, condições de luz do dia, transporte de umidade, cálculo de ventilação
natural e produção elétrica de sistemas fotovoltaicos integrados. Hoje, BSim é a ferramenta
mais utilizada na Dinamarca, e com crescente interesse no exterior, para o projeto de energia
de edifícios.
Experiência exigida: Os usuários devem ter algum conhecimento sobre projeto de construção
e de como os edifícios se comportam termicamente, para criar o modelo de construção.
Entrada: O SimView é a interface gráfica do usuário de vários aplicativos incluídos no pacote
do programa e no editor do modelo gráfico. O SimView é usado para criar e definir recursos e
propriedades do edifício, como geometria, construções, materiais e instalações. O SimDXF
(ferramenta incluída) pode ser usado para criar uma geometria espacial a partir de um
desenho de plano CAD salvo no formato DXF. Isso permite que os desenhos CAD sejam
utilizados como base para o estabelecimento da geometria do modelo complexo no BSim. O
modelo é mostrado simultaneamente como um desenho 3D, um plano de chão e duas seções.
Além disso, uma estrutura de árvore hierárquica é mostrada à esquerda da tela, permitindo
ao usuário acessar e editar partes individuais do modelo de construção.
Saída: O usuário pode definir qualquer um dos parâmetros calculados para sair em base
horária, em forma tabular ou gráfica. As variáveis também podem ser apresentadas em
gráficos ou tabelas "soma" dos balanços de energia de cada zona ou de todo o edifício
analisado. Todos os resultados podem ser facilmente exportados para Excel ou similar para
processamento posterior.
Limitações: Não consegue fazer múltiplas simulações de maneira simultânea.
O quadro 1 apresenta uma síntese comparativa entre os principais softwares estudados na
pesquisa, levando em consideração critérios que podem auxiliar os usuários na sua escolha.
Por exemplo a etapa de projeto em que a ferramenta normalmente é utilizada e o tipo de
análise que ela executa.
Quadro 1 – Comparação entre software.

(Fonte: Adaptado de Østergård, Jensen, e Maagaard,., 2016 [32])
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5. Conclusão e Considerações finais:
Apesar da proliferação dos programas computacionais para simulação, as barreiras ainda são
grandes pois arquitetos e usuários não especialistas frequentemente encontram limitações
para integrá-los no processo de projeto, principalmente durante a fase inicial decisiva que
aborda mais a geometria e o envelope da edificação. Essas ferramentas são pouco utilizadas
devido à complexidade e dificuldade de aprendizado, que exigem uma grande quantidade de
dados de entrada nas simulações e conhecimentos multidisciplinares dos usuários. Os
profissionais atuantes na construção civil necessitam de ferramentas que forneçam respostas
muito específicas com o mais alto nível de precisão e detalhe de simulação.
Com o intuito de encontrar meios de aumentar a eficiência energética das edificações sem
desprezar o conforto térmico e aspectos visuais do ambiente, engenheiros e arquitetos têm
na simulação computacional um importante aliado na tomada de decisão sobre quais atitudes
deverão ser tomadas no projeto de uma edificação.
Com esse artigo foi possível conhecer alguns programas utilizados pela comunidade
acadêmica, que podem auxiliar a projetistas e pessoas comuns na prática de eficiência
energética em edificações.

Agradecimento:
Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo
apoio financeiro e a concessão de bolsas.

Referências:
[1]
J. O. Batista, R. Lamberts, and F. S. Westphal, “Avaliação de desempenho térmico de
componentes construtivos utilizando o ENERGYPLUS,” in ENCAC - ELACAC 2005, Maceió,
Brasil, 2005, p. 11.
[2]
A.-T. Nguyen, S. Reiter, and P. Rigo, “A review on simulation-based optimization
methods applied to building performance analysis,” Appl. Energy, vol. 113, pp. 1043–1058,
2014.
[3]
N. Mendes, R. Lamberts, F. S. Westphal, and J. A. B. da C. Neto, “Uso de
instrumentos computacionais para análise do desempenho térmico e energético de
edificações no Brasil,” Ambient. Construído, vol. 5, no. 4, pp. 47–68, 2005.
[4]
P. Silva, “Aplicação do programa EnergyPlus como ferramenta do projecto de
comportamento térmico de edifícios ee habitação,” Universidade do Porto, 2010.
[5]
A. Malkawi and G. Augenbroe, Advanced Building Simulation. New York, USA: Taylor
& Francis Group, 2004.
[6]
J. L. M. Hensen and R. Lamberts, “Introduction to building performance simulation,”
Build. Perform. Simulating Des. Oper., pp. 1–14, 2012.
[7]
EUR - Lex, “O desempenho energético dos edifícios,” 2015. [Online]. Available:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:en0021. [Accessed: 26-Oct2017].
[8]
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia, “Caraterização Energética Nacional
2012,” 2013. [Online]. Available: http://www.dgeg.gov.pt/. [Accessed: 27-Oct-2017].
[9]
J. C. Carlo, “Desenvolvimento de metodologia de avaliação da eficiência energética
do envoltório de edificações não-residenciais,” Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.
[10]
J. C. Carlo and R. Lamberts, “Parâmetros e métodos adotados no regulamento de
etiquetagem da eficiência energética de edifícios – parte 1: método prescritivo,” Ambient.
Construído, vol. 10, no. 2, pp. 7–26, 2010.
[11]
A. S. Silva and A. S. Silva, “Análise comparativa dos resultados do desempenho
térmico da envoltória de uma edificação residencial pelos métodos de simulação do RTQ-R e
da NBR 15575-1,” Ambient. Construído, vol. 14, no. 1, pp. 213–230, 2014.
[12]
P. A. C. dos Santos, “NZEB: Nearly Zero Energy Building Metodologias para
Implementação NZEB Aplicação a Edifício Unifamiliar Novo,” Instituto Superior de Engenharia
de Coimbra, 2017.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 173

[13]
P. Raftery, M. Keane, and J. O. Donnell, “Calibrating whole building energy models:
An evidence-based methodology,” Energy Build., vol. 43, no. 9, pp. 2356–2364, 2011.
[14]
AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AR-CONDITIONING ENGINEERS.
Standard 90.1: energy standard for buildings except low-rise residential buildings. 2016.
[15]
J. P. R. Pinto, “Diagnóstico e reabilitação energética de edifícios existentes - casos de
estudo,” Universidade da Beira Interior, 2015.
[16]
L. Roriz and A. Ramos, “Desenvolvimento de modelo numérico de aplicação do
RCCTE: Sua implementação em edifícios existentes,” Universidade Técnica de Lisboa, 2008.
[17]
Brasil, Decreto n. 4.059, de 19 de dezembro de 2001. Regulamenta a Lei no 10.295,
de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia, e dá outras providências. Brasil: Lex: Diário Oficial da União, Brasília,
2001, pp. 17–19.
[18]
Brasil, Lei n. 10295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia. Brasil: Lex: Diário Oficial da União, Brasília, 2001, pp.
17–18.
[19]
Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Portaria no 372, de
17 de setembro de 2010. Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética
d. Brasil, 2013, p. 96.
[20]
Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Portaria no 18, de
16 de janeiro de 2012. Regulamento Técnicoda Qualidade do Nível de Eficiência Energética
de. Brasil, 2012, p. 138.
[21]
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15575-1: Edificações
habitacionais: Desempenho - parte 1 requisitos gerais. Brasil, 2013, p. 71.
[22]
G. R. Queiróz, “Análise da interoperabilidade entre os programas computacionais
Autodesk REVIT e ENERGYPLUS para a simulação térmica de edificações,” Universidade
Federal de Santa Maria, 2016.
[23]
IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo, Validação de
softwares aplicativos para simulação do comportamento térmico das edificações, vol. 1.
Brasil, 2004, p. 73.
[24]
F. M. Silveira, “Análise do desempenho térmico de edificações residenciais ventiladas
naturalmente: NBR 15575 e ASHRAE 55,” Universidade Estadual de Campinas, 2014.
[25]
IBPSA - USA: Building Energy Software Tools, “EnergyPlus,” 2017. [Online]. Available:
https://www.buildingenergysoftwaretools.com/software/energyplus.
[Accessed:
30-Oct2017].
[26]
E. Atam, “Current software barriers to advanced model-based control design for
energy-efficient buildings,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 73, no. August 2016, pp. 1031–
1040, 2017.
[27]
IBPSA - USA: Building Energy Software Tools, “DesignBuilder,” 2017. [Online].
Available:
https://www.buildingenergysoftwaretools.com/software/designbuilder-0.
[Accessed: 30-Oct-2017].
[28]
IBPSA - USA: Building Energy Software Tools, “TRNSYS,” 2017. [Online]. Available:
https://www.buildingenergysoftwaretools.com/software/trnsys. [Accessed: 27-Aug-2017].
[29]
USDOE - United States Department of Energy, “DOE-2,” 2017. [Online]. Available:
http://doe2.com/DOE2/index.html. [Accessed: 31-Oct-2017].
[30]
IBPSA - USA: Building Energy Software Tools, “eQuest,” 2017. [Online]. Available:
https://www.buildingenergysoftwaretools.com/software/equest. [Accessed: 01-Nov-2017].
[31]
IBPSA - USA: Building Energy Software Tools, “Trace700,” 2017. [Online]. Available:
https://www.buildingenergysoftwaretools.com/software/trace-700-load-design. [Accessed:
01-Nov-2017].
[32]
T. Østergård, R. L. Jensen, and S. E. Maagaard, “Building simulations supporting
decision making in early design - A review,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 61, pp. 187–
201, 2016.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 174

PERCEPTION OF THERMAL GRADIENT
PERCEPCAO DO GRADIENTE TERMICO
Eduardo Cabaleiro Cortizo;cabaleiro@gmail.com
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Camila Silva Ribeiro - camilaribeiroarquiteta@gmail.com
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Abstract
The evaluation of the conditions of conservation and the detection of pathology in buildings are of great importance, since
the pathologies result in the degradation of materials, of the structure of the buildings, it compromises the integrity of the
building and the safety of the users. The use of non-destructive tests (NDT) for the detection, characterization and
prevention of pathological manifestations presents important results. Infrared Thermography is a technique used for the
inspection and execution of non-destructive tests on building elements. Thus, this study aimed to evaluate the thermal
gradient over a period of time, for eﬃcient thermal analysis for the identiﬁcation of pathological manifestations in masonry.
For this, a masonry was evaluated in a building located in Belo Horizonte in the State of Minas Gerais, Brazil. From the
thermograms obtained, the variation in surface temperature and the thermal gradient were observed. The results
demonstrated the importance of the time period of evaluation for the perception of the thermal gradient in the eﬃciency of
the technique as a tool for the preliminary diagnosis of pathologies.
Resumo
Considera-se que a manutencao de edifícios é um ponto fundamental para a sua conservacao, onde os vários instrumentos
técnicos disponíveis podem ser utilizados para auxiliar na identiﬁcacao dos mecanismos de degradacao e assim, prevenir
situacoes anómalas. A termograﬁa de infravermelhos é uma técnica não destrutiva que possibilita a avaliacao das condicoes
de conservacao e a deteccao de patologias e anomalias que resultam na degradacao de materiais e até mesmo da estrutura
das ediﬁcacoes, comprometendo a sua integridade e a seguranca dos usuários. Esta dissertacao lanca olhar no estudo das
possibilidades de utilizacao de termograﬁa Infravermelha como técnica de análise NDT (Nondestructive Testing). Na
construcao civil, esta técnica tem sido empregada para a deteccao de vazamentos, inspecao térmica de entorno de novas
obras e testes térmicos para conservacao de ediﬁcacoes. Neste artigo é analisada a importância da percepcao do gradiente
térmico para a aplicacao da termograﬁa como instrumento de deteccao de patologia na construcao civil. Os termogramas
apresentados foram obtidos por ensaio in loco.
Keywords
Digital thermography; Non Destructive Test; Construction Pathology; Construction technology; Construction technology
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Abstract
The evaluation of the conditions of conservation and the detection of pathology in buildings
are of great importance, since the pathologies result in the degradation of materials, of the
structure of the buildings, it compromises the integrity of the building and the safety of the
users. The use of non-destructive tests (NDT) for the detection, characterization and
prevention of pathological manifestations presents important results. Infrared Thermography
is a technique used for the inspection and execution of non-destructive tests on building
elements. Thus, this study aimed to evaluate the thermal gradient over a period of time, for
efficient thermal analysis for the identification of pathological manifestations in masonry. For
this, a masonry was evaluated in a building located in Belo Horizonte in the State of Minas
Gerais, Brazil. From the thermograms obtained, the variation in surface temperature and the
thermal gradient were observed. The results demonstrated the importance of the time period
of evaluation for the perception of the thermal gradient in the efficiency of the technique as
a tool for the preliminary diagnosis of pathologies.
Resumo
Considera-se que a manutenção de edifícios é um ponto fundamental para a sua conservação,
onde os vários instrumentos técnicos disponíveis podem ser utilizados para auxiliar na
identificação dos mecanismos de degradação e assim, prevenir situações anómalas. A
termografia de infravermelhos é uma técnica não destrutiva que possibilita a avaliação das
condições de conservação e a detecção de patologias e anomalias que resultam na
degradação de materiais e até mesmo da estrutura das edificações, comprometendo a sua
integridade e a segurança dos usuários.
Esta dissertação lança olhar no estudo das possibilidades de utilização de termografia
Infravermelha como técnica de análise NDT (Nondestructive Testing). Na construção civil,
esta técnica tem sido empregada para a detecção de vazamentos, inspeção térmica de
entorno de novas obras e testes térmicos para conservação de edificações.
Neste artigo é analisada a importância da percepção do gradiente térmico para a aplicação da
termografia como instrumento de detecção de patologia na construção civil. Os termogramas
apresentados foram obtidos por ensaio in loco.
Keywords
Digital thermography. Non Destructive Test. Construction Pathology.
Palavras-chave
Termografia digital. Ensaio Não Destrutivo (END). Patologia das Construções.

Introdução
Considera-se que a manutenção de edifícios é um ponto fundamental para a sua conservação,
onde os vários instrumentos técnicos disponíveis podem ser utilizados para auxiliar na
identificação dos mecanismos de degradação e assim, prevenir situações anómalas. A
termografia de infravermelhos é uma técnica não destrutiva que possibilita a avaliação das
condições de conservação e a detecção de patologias e anomalias que resultam na
degradação de materiais e até mesmo da estrutura das edificações, comprometendo a sua
integridade e a segurança dos usuários.
Esta dissertação lança olhar no estudo das possibilidades de utilização de termografia
Infravermelha como técnica de análise NDT (Nondestructive Testing). Na construção civil,
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esta técnica tem sido empregada para a detecção de vazamentos, inspeção térmica de
entorno de novas obras e testes térmicos para conservação de edificações.
Neste artigo é analisada a importância da percepção do gradiente térmico para a aplicação da
termografia como instrumento de detecção de patologia na construção civil. Os termogramas
apresentados foram obtidos por ensaio in loco.

Objetivo
Este estudo tem como objetivo principal analisar a percepção do gradiente de temperatura ao
longo de um período mínimo de tempo para a identificação de anomalias utilizando a
termografia de infravermelhos.
Objetivos secundários
Acompanhar um sistema construtivo por um determinado período de tempo por meio da
termografia digital no objetivo de verificar em qual momento a variação do gradiente térmico
na superfície é maior possibilitando a identificação de anomalias no sistema avaliado.
Justificativa
Em inúmeros trabalhos técnicos e mesmo científicos observar-se a dificuldade na
identificação das anomalias por meio do gradiente térmica, resultando em análise e
resultados inconsistentes.
Revisão Bibliográfica
Para entendimento da termografia infravermelha, são descritos alguns conceitos gerais e
considerações relevantes sobre a termografia infravermelha, transferência de calor, e a
aplicação da técnica.
Termografia
A técnica de termografia infravermelha é a percepção da temperatura superficial de um
corpo, dado que, todo corpo com temperatura acima do Zero Absoluto (-273,15°C) emite
radiação térmica. Através do mecanismo de transferência de calor, que ocorre por radiação,
haverá uma diferença de temperatura entre o corpo e o meio, e assim, ocorrerá uma
diferenciação térmica perceptível que pode ser medida.
Segundo Maldague (2001), na construção civil, uma variação de temperatura de 1°C até 2°C é
pode ser considerado um indicativo de existência de anomalia. A partir de 4°C pode-se
afirmar a existência de anormalidade no corpo. Segundo Barreira (2004), as técnicas de
investigação da termografia infravermelha baseiam-se no princípio fundamental de que onde
existam descontinuidades nos materiais, estes irão apresentar um fluxo de calor não
uniforme. Estas diferenças no fluxo de calor, que a câmara de infravermelhos detecta,
causam discrepâncias localizadas na temperatura superficial do material, o que se pode
interpretar por anomalias ou patologias.
Na construção civil brasileira, a termografia digital tem sido empregada para a detecção de
vazamentos, inspeção térmica de obras e testes térmicos para conservação de edificações.
Transferência de Calor
Segundo Incropera (2003), sempre que houver uma diferença de temperatura entre meios
diferentes, ocorre necessariamente à transferência de calor. Os mecanismos de transferência
de calor são: radiação, condução e convecção.
Segundo Holst (2000), deverá haver um diferencial de temperatura entre o alvo e o meio, pois
somente neste caso será possível ocorrer uma diferenciação entre o alvo e o meio. A
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propagação do calor no interior do corpo é apresentada por Holst (2000) como demonstra a
Figura 01:

Figura 1 – Propagação idealizada de um único pulso de calor em um material: (a) Um impulso de energia é aplicado à
superfície; (b) O pulso de calor viaja dentro do material e encontra um defeito; (c) O defeito reflete parcialmente e
transmite parcialmente o pulso;
Fonte: HOLST, 2000, p. 292.

Segundo Barreira (2004), “todos os corpos emitem e absorvem permanentemente radiações
eletromagnéticas, resultantes de agitações internas da matéria”. Todos os corpos são
constituídos por átomos ou moléculas que oscilam ao redor das suas posições de equilíbrio e
trocam cargas elétricas entre si. As vibrações e as rotações dos átomos carregados em torno
do seu centro de gravidade produzem a emissão de ondas eletromagnéticas com diferentes
comprimentos de onda.
Termógrafos infravermelhos são utilizados para medir a intensidade de calor emitida por um
material submetido a um pulso de calor. Segundo Cortizo (2007), uma área de distorção tem
condutividade térmica diferente e se revela como uma área resfriada ou com manchas
quentes. As diferenças no fluxo de calor são representadas em formas de termogramas e são
gerados pelos termógrafos infravermelhos.
A captura da distribuição das temperaturas superficiais do corpo é decodificada
numericamente pela termocâmera que interpreta a radiação em forma de cor, e assim, para
cada cor e seus matizes, são gerados valores térmicos de uma região isotérmica, que
proporciona uma análise qualitativa e quantitativa.
Metodologia
Para o estudo foi realizado um trabalho de campo, onde empregou-se a técnica da
termografia digital em alvenaria. A partir dos termogramas produzidos, foi realizada uma
análise crítica sobre a percepção do gradiente térmico do termograma e a sua importância
para o uso da termografia infravermelha como instrumento de detecção de patologias
latentes e visíveis.
Objeto de estudo
Para a realização do trabalho de campo, buscou-se uma edificação que apresentasse
possibilidade de patologias visíveis e não visíveis. Assim, foi definido como objeto de estudo
uma alvenaria do Condomínio engenheiro agrônomo João Viana, construído no final da década
de 1960, situado no bairro Carmo, em Belo Horizonte - Minas Gerais, Brasil, (FIGURA 02).
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Figura 02 – Mapa localização da edificação
Fonte: Google Earth, 2017.

O ambiente no qual a alvenaria está inserida pode ser classificado como interno e externo,
(Figura 03). A face interna da edificação encontra-se em ambiente fechado, protegida de
intempéries, e apresenta boas condições de iluminação e ventilação natural. Na face
externa, a edificação encontra-se exposta às intempéries, com iluminação e ventilação
natural. O estudo será realizado nas duas faces da alvenaria, interna (Figura 04) e externa
(Figura 05).
Figura 03 – Planta Hall entrada com
destaque da alvenaria de estudo

Figura 04 – Fachada de estudo, Face
Interna.

Figura 05 – Fachada de estudo, Face
Externa.

Objeto
estudo

Fonte: Produzido pelo autor, 2017.

Determinação da Emissividade da Alvenaria
Ainda que existam tabelas com valor de emissividade para diferentes tipos de materiais, é
fundamental determinar a emissividade no corpo a ser estudado. Para obter o valor da
emissividade da alvenaria foi realizado o ensaio por meio do método de corpo negro,
utilizando tinta PVA fosca e técnica passiva de aquecimento.
O procedimento para determinação da emissividade foi realizado no dia anterior ao trabalho
de campo, e iniciou-se com a escolha um ponto que não apresentasse superfície úmida, nas
duas faces da alvenaria. Uma vez definida área, foi pintado um quadrado com a tinta PVA
preta fosca em cada face da alvenaria, conforme Figuras 06 e 07, abaixo:

Figura 06 – Localização ensaio corpo negro,
face interna.

Figura 07 – Localização ensaio corpo negro,
face externa.

Fonte: Produzido pelo autor, 2017.

Aguardou-se um período de 24hs para estabilizar a temperatura entre a tinta e a alvenaria, e
após este período foi realizada a calibração da câmera termográfica, tendo como resultado
uma emissividade, E = 0.77.
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Ensaio
O ensaio de campo teve inicio no dia 21/06/2017, quarta-feira, às 14hs, sendo encerrado às
13hs, do dia 22/06/2017, quinta-feira, após um ciclo completo de 24hs.
As condições de tempo estavam estáveis, com sol sob algumas nuvens, sem chuva e com baixa
amplitude térmica durante o dia, conforme Tabela 01 abaixo:
Tabela 01 – Condições climáticas período do ensaio de campo
Condições climáticas período do ensaio de campo
Data
Temp. Min.
Temp. Max.
U.R
21/06/2017
16,5°C
22,8°C
51%
22/06/2017
14,9°C
22,5°C
60%
Fonte: Produzido pelo autor, 2017.

O equipamento termográfico utilizado no ensaio de campo foi a Câmera termográfica FLIR
T450 (FIGURA 08) cujo alguns itens da especificação estão detalhados no na tabela 02,
abaixo.
Tabela 02 – Características da câmera termográfica FLIR T450
Características Câmera Termográfica FLIR T450
Faixa de temperatura
-20°C 1200°C
Foco
Manual/automático
Sensibilidade térmica
<0,05°C a 30°C
Tipo de detector
Matriz plano focal (FPA)
microbolômetro sem resfriamento
Modo de imagem
Térmica/visual/fusão
Emissividade
Ajuste 0,1 a 1,0
Fonte: Manual Técnico FLIR, 2009.

Figura 08 – Termocâmera FLIR 450
Fonte: Produzido pelo autor, 2017.

Apresentação e análise dos resultados
Os termogramas podem ser avaliados pela análise visual, além de uma análise quantitativa
que é dada pela escala de diferencial térmico. As análises buscam identificar as áreas de
possíveis patologias e perceber a presença de anomalia. Percebe-se a alteração na resolução
térmica ocorre nas duas linhas de tempo, onde a melhor resolução é tida quanto maior for o
gradiente térmico, porque haverá maiores diferenças de temperatura na superfície. Ao
compararmos os resultados na variável tempo (matutino, vespertino e noturno), verificou-se
que as resoluções térmicas variam na escala de tempo, como será discutido.
A melhor resolução térmica ocorre quando houver maior gradiente térmico, uma vez que
haverá maior diferenciação de temperatura na superfície. À medida que há baixo gradiente
térmico a superfície apresentará uma homogeneização térmica em sua temperatura
superficial o que diminui a percepção do termograma para avaliação de anomalia e patologia.
Ao compararmos os resultados do termograma da Face Interna da Alvenaria na escala de
tempo, verificou-se na figura 09, que às 07hs há amplitude térmica de 4,1°C, com os valores
de Sp1= 19,1°C, Sp2 e Sp4 = 19,3°C, Sp3 e Sp5= 19,4°C, numa variação de 0,3°C. No
termograma apresentado às 16hs, há uma amplitude térmica de 4,1°C, e valores de Sp1=
21,8°C, Sp2 e Sp3 = 21,7°C, Sp4 e Sp5= 21,6°C, numa variação de 0,2°C. Às 00hs, apresenta
uma amplitude térmica de 4,1°C, com os valores de Sp1= 19,5°C, Sp2 Sp3 e Sp4= 19,7°C, e
Sp5= 21,6°C, numa variação de 0,3°C. A amplitude térmica se manteve constante nos três
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horários, contudo tem-se uma diferença de 0,1°C entre o período matutino e noturno para o
período vespertino, que significa uma variação na temperatura superficial da alvenaria.
Termograma Face Interna
Data: 22/06/2017

Hora: 07hs

E=0.77
Data:21/06/2017

Temp. Max. do ar 22,8°C

Tipologia: alvenaria
Hora: 16hs

Temp. Max. do ar 22,5°C

Data: 22/06/2017

Hora: 00hs

Temp. Max. do ar 22,8°C

Figura 09 – Resolução Termograma Face Interna
Fonte: Do autor, 2017.

A figura 10 abaixo apresenta os termogramas gerados na Face Externa Inferior da alvenaria,
nos horários de 7hs, 16hs e 00hs, respectivamente. Às 07hs, tem-se uma amplitude térmica de
4,1°C e valores de Sp1= 19,1°C, Sp2 e Sp4 = 19,3°C, Sp3 e Sp5= 19,4°C, numa variação de
0,3°C. No termograma apresentado às 16hs, há amplitude térmica de 4,8°C e os valores de
Sp1= 21,8°C, Sp2 e Sp3 = 21,7°C, Sp4 e Sp5= 21,6°C, numa variação de 0,2°C. No termograma
apresentado às 00hs, apresenta uma amplitude térmica de 4,1°C, com os valores de Sp1=
19,5°C, Sp2 Sp3 e Sp4= 19,7°C, e Sp5= 21,6°C, numa variação de 0,3°C. Percebe-se no
horário de 16hs uma superfície mais homogênea termicamente, embora a amplitude térmica
fosse maior no horário das 16hs, e tem-se apenas diferença de 0,1°C no gradiente de
temperatura, tornando a superfície mais uniforme termicamente.
Termograma: Face Externa Inferior
Data: 22/06/2017

Hora: 07hs

Temp. Max. do ar 22,8°C

E=0.77

Data: 21/06/2017

Tipologia: alvenaria
Hora: 16hs

Temp. Max. do ar 22,5°C

Figura 10 – Resolução Termogramas Face Externa Inferior
Fonte: Do autor, 2017.
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Data: 22/06/2017

Hora: 00hs

Temp. Max. do ar 22,8°C

A figura 11 apresenta os termogramas gerados na Face Externa Superior da alvenaria, nos
horários de 7hs, 16hs e 00hs, respectivamente. No termograma apresentado às 07hs, tem-se
uma amplitude térmica de 5,3°C, com os valores de Sp1= 17,7°C, Sp2= 15,8°C, Sp3 = 16,1°C,
Sp4= 16,2°C e Sp5= 16,6°C, numa variação de 1,9°C. As 16hs há uma amplitude térmica de
4,5°C e valores de Sp1= 23,4°C, Sp2= 23,0°C, Sp3= 22,7°C, Sp4= 22,8°C e Sp5= 22,2°C, numa
variação de 1,2°C. As 00hs, o termograma apresenta uma amplitude térmica de 5,3°C, com
valores de Sp1= 19,6°C, Sp2= 16,8°C, Sp3= 16,9°C, Sp4= 17,6°C e Sp5= 18,2°C, numa variação
de 2,8°C. Percebe-se uma maior variação no gradiente térmico nos horários de 07hs e 00hs,
com uma variação na temperatura superficial em 1,9°C e 2,8°C, respectivamente.
Termograma Face Externa Superior
Data:22/06/2017

Hora:07hs

Temp. Max. do ar 22,8°C

E=0.77

Data: 21/06/2017

Tipologia: alvenaria
Hora: 16hs

Temp. Max. do ar 22,5°C

Data: 22/06/2017

Hora: 00hs

Temp. Max. do ar 22,8°C

Figura 11 – Resolução Termograma Face Externa Superior
Fonte: Do autor, 2017.

Conclusão
Em uma análise crítica percebe-se que em todas das faces da alvenaria no horário de 16hs há
baixa percepção térmica, enquanto as 07hs e as 00hs a percepção térmica é maior. Nos dias
21 e 22/06, a temperatura máxima do ar com valores de 22,8°C e 22,5°C, respectivamente.
Percebe-se que nas faces da alvenaria às 16hs, a partir de 22°C que a superfície está quase
em equilíbrio térmico com o meio externo, o que explica o baixo gradiente de temperatura e
a baixa resolução térmica, devida a presença da massa de ar que troca temperatura da
alvenaria com o ar ambiente deixando a superfície em equilíbrio térmico. O contrario é
percebido as 07hs e 00hs quando as temperaturas superficiais da alvenaria começam a trocar
calor com o ar ambiente a superfície apresenta um maior gradiente térmico, possibilitando
que anomalias sejam percebidas. A troca de calor por radiação entre duas superfícies ocorre
ainda que não exista um meio físico entre eles, pois é um processo que acontece mesmo no
vácuo.
Pode-se concluir através da linha de tempo, por um período de observação de ciclo completo
de aquecimento e resfriamento (24hs), que a técnica de termografia infravermelha passiva
permite excelentes resultados. Os resultados obtidos na escala de tempo demonstram que a
melhor visualização do termograma ocorre no período matutino e noturno, onde há um maior
gradiente térmico. No período vespertino, quando a superfície apresenta baixo gradiente
térmico, não permite uma análise conclusiva na face exposta, como visto nas Figuras 08, 09 e
10.
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Abstract
DBD plasma actuators are mainly used for boundary layer control, which is a matter of great interest in the scientiﬁc
community. In order to correctly design the actuator components, it's necessary to evaluate the behavior and properties of
the induced ﬂow by the actuator. In this paper, we propose an optical technique and build a schlieren system that enables
the visualization of the DBD plasma actuator induced ﬂow, for diﬀerent working voltages. with the built system, a DBD
plasma actuator was studied to which diﬀerent working voltages were applied, it was possible to observe the diﬀerences in
the induced ﬂow for diﬀerent cases. The built system proves himself to be a useful tool in the analysis of induced ﬂows
possessing a refractive index gradient and with it, diﬀerent induced ﬂows can be observed and qualitatively evaluated, it
was observed an increase in the amount of induced ﬂow as the working voltage was increased
Resumo
Actuadores a plasma DBD são principalmente usados para controlo da camada limite, que é um assunto de grande interesse
para a comunidade cientíﬁca. Por forma a desenhar correctamente os componentes do actuador, é necessário avaliar o
comportamento e propriedades do escoamento induzido pelo actuador. Neste artigo é proposta uma técnica óptica e
construído um sistema schlieren que permite a visualização do escoamento induzido pelo actuador a plasma DBD. Com o
sistema construído foi estudado um actuador a plasma DBD ao qual foram aplicadas diferentes tensões, puderam ser
observadas as diferenças nos escoamentos dos diferentes casos. O sistema construído prova ser uma ferramenta útil na
análise de escoamentos induzidos que possuem gradiente do índice refractivo e com ele podem ser observados e
qualitativamente avaliados diferentes escoamentos induzidos, foi veriﬁcado um aumento no escoamento induzido aquando
do aumento da tensão aplicada.
Keywords
Schlieren; Plasma; Actutor; Optic; Optic
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Optical
methods
for
flow
visualization,
preliminary design set-up and test of a schlieren
system for DBD plasma actuator induced flow
analysis.
1. Introduction
The first schlieren image creation is attributed to Robert Hook in the seventeenth century,
who observed the plume of a candle through a lens. Initially this technique was used to test
lenses quality, and only later to make qualitative evaluations about flow (GS, 2001). More
recently, thanks to the development of computer science and digital image treatment,
schlieren technique has been advancing into providing quantitative information about the
schliere properties, and not only qualitative information. One of the first mentions to a
nowadays widespread schlieren technique, the rainbow schlieren, was made by Howes et al.
(1983). In this report Howes proposes the replacement of the traditional knife-edge for a
color filter, which has a tiny opening in the middle, allowing for undeviated light rays to pass
trough without suffering a change in the final image color. He also proposes an algorithm to
obtain quantitative data from this pictures. Ajay et al. (1998) combined tomography and
rainbow schlieren techniques in order to measure temperatures in gaseous mediums in a
three dimensional space. It was used a schlieren system that covers multiple angles of the
schliere and then, with use of a thomographic algorithm, he was able to rebuild the
temperature distributions according with the schliere shape. The importance of this study lies
on the fact that it demonstrated the possibility to obtain quantitative measurements of
temperature with an asymmetric flow.
Thanks to the schlieren method sensitivity to density changes, which will be discussed further
ahead in this paper, and also to the recent advances in quantitative measurements with this
systems, schlieren technique is an useful tool to study the behavior and characteristics of DBD
plasma actuators. Dielectric barrier discharge plasma actuators are simple devices which have
demonstrated great potential for a wide variety of applications, such as separation control
(Messaneli and Belan, 2017; Vernet et al., 2015), wake control (Kozlov, 2010; Thomas et al.,
2008), aircraft noise reduction (Huang and Zhang, 2008), film cooling of turbine blades (Roy
and Wang, 2013; Yu et al., 2013) and boundary layer control (Abdollahzadeh et al., 2015;
Rodrigues et al., 2015; Huang et al., 2006; Post and Corke, 2004). These devices present very
interesting features such as the absence of mechanical components, fast response time, very
low mass, easy implementation and robustness (Rodrigues et al., 2016; Kotsonis and Velhduis,
2010; Enloe et al, 2006). Dielectric Barrier Discharge were firstly introduced as active flow
control devices in the nineties, particularly by the works of Liu & Roth, 1995 and Roth et al.
1998. Since then, the dielectric barrier discharge plasma actuators have been object of study
in several works. Extensive literature reviews about DBD plasma actuators can be found in the
works carried out by Kotsonis, 2015 and Bernard & Moreau, 2014. The importance of Schlieren
techniques for the analysis of plasma actuators was demonstrated in several works.
Takashima et al., 2011 performed a characterization of a surface dielectric barrier discharge
plasma actuator and used phase-locked schlieren images to measure the speed of the
compression waves generated by the nanosecond pulse discharge and the density gradient in
the wave. The density gradient was inferred from the schlieren images trough absolute
calibration by a pair of wedged windows. Cristofolini et al., 2012, also used schlieren
diagnostic techniques, but in order to visualize the plasma boundary layer during the
discharge ignition phase and during the steady state regime. The schlieren diagnostics
allowed to detect the morphology of the vortexes generated during the ignition phase of the
discharge.
In the present study a schlieren set up is built, in order to qualitatively evaluate the induced
flow of a DBD plasma actuator.
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2. Essential concepts
2.1. Optic theory
As schlieren systems are optic systems, we firstly must define some important concepts in this
field, in order to successfully implement a functional system. In this paper, we will regard to
light as being rays. Following Derenak (2008) in geometrical optics we can consider light as
rays, which can be seen has a vector because it possesses an orientation, direction and
magnitude. Snell’s law tells us that if light gains speed while traveling through an
inhomogeneous medium it means it will refract, change its path, towards the normal of the
surface in which it is refracting through. On the other hand if light loses speed when traveling
through mediums with different densities it will refract away from the surface normal. The
general equation for Snell’s law is:
Equation 1:

sin( 𝐼 ) = 𝑛′ sin( 𝐼 ′ )

Where I and I’ are the angle of incidence and refraction of the light ray, respectively, and n is
the physical variable which allows the shclieren photography technique to produce its results,
being named refractive index. It expresses the way light and matter, usually gaseous
mediums, interact with each other.
According to literature (GS, 2001), for ideal gases, like we consider air to be many of the
times, the refractive index and density of the medium have a linear relation, which can be
described by the equation bellow.
Equation 2: 𝑛 − 1 = 𝑘𝜌
Where k stands for the Gladstone-Dale coefficient, which for air at standard conditions is
about 0.23 cm3/g. The first term of the equation (n – 1) is called refractivity of the gas, and it
is dependent of the gas characteristics, such as density and temperature. It is also dependent
on the used light source wavelength, since a bigger wavelength will cause a slight increase in
the k coefficient.
In this paper the optic phenomena of interest is the refraction of light rays because we know
from literature (GS, 2001) that the magnitude of the angle of refraction is related with the
gradients of the refractive index. For a 2D schlieren object of thickness L we can express the
resulting ray curvature as:
Equation 3: 𝜀𝑥 =

𝐿 𝜕𝑛
𝑛0 𝜕𝑥

;

Equation 4: 𝜀𝑦 =

𝐿 𝜕𝑛
𝑛0 𝜕𝑦

Where n0 is the refractive index of the surrounding medium and, dn/dx and dn/dy are the
variation of the refractive index in the x and y directions, respectively. This two expressions
are the basis of the schlieren theory, and are derived from the ray curvature equation.

2.2 Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuators
As shown in Figure A, DBD plasma actuators are constituted by two electrodes, generally
made of cooper tape, and a dielectric layer which is commonly made by kapton, teflon,
quartz glass or Macor ceramic. One of the electrodes is covered by the dielectric layer and
completely insulated from the other one that is exposed to the air in the top of the dielectric
layer. These devices operates with an AC high voltage input, typically in the range of 5 to 20
kV with a frequency in the range of the kilohertz.
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Figure 1 - Schematic of the Dielectric Barrier Discharge plasma actuator

When the AC voltage applied to the exposed electrode is large enough, a plasma discharge
occurs over the surface of the dielectric between the exposed and encapsulated electrodes,
and the actuator induces a wall jet into stationary air due to the impact of charge particles
on the neutral background air. To unaided eye the plasma discharge appears to be a highly
defuse glow, however several authors showed that is actually a series of multiple micro
discharges. During each ac cycle the plasma ignites, expands and quenches two times. The
actuator operation can be divided in two distinct phases per each AC voltage cycle: the
forward stroke and the backward stoke. The forward stroke happens when the exposed
electrode is becoming more negative and the electrons jump from the exposed electrode to
the dielectric surface. In this process the electrons collide between them and ionize the
neutral molecules in the air, forming the plasma. Due to the accumulation of the electrons in
the dielectric surface the potential difference across the plasma decreases and then the
plasma quenches. In the following half of the AC voltage cycle, the exposed electrode is
becoming more positive and consequently the electrons deposited in the dielectric surface
returns to the exposed electrode. They collide again forming the plasma by the second time
in an AC voltage cycle. The voltage drop across the plasma will decrease and therefore the
plasma quenches again. This phase is designated by backward stroke.

4. Experimental set-up
The experimental set-up used consists on a single mirror, converging/diverging light
schlieren, the light source was set at the same height than the center of the mirror, and also
the camera. We tried to reduce the angle of reflection of the light ray reflected from the
mirror to the minimum, by closing in the camera and the light source together to the
minimum possible distance in between them. This is an important factor when it comes to
reduce the comma aberration which is explained in further detail in section 3.1.2. The knife –
edge must be as close as possible to the mirrors focal point. The amount of light this element
should cut-off is discussible, and should be experimentally tested in order to produce the best
possible results. The chosen reference knife-edge position is the position where we obtain the
largest dynamic range of gray levels, in our case is close to 50% cut-off at the focal point. A
schematic of the set up configuration can be seen in the image bellow, the distances in
between the optic components were obtained following Su et al. (2016).

Figure 2 - Schematic diagram of the experimental schlieren optical arrangement, elaborated in this paper for DBD
induced flow analysis. (F.L. – Focal distance of the spherical mirror)
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The used set up makes use of one LED light source, which is partially obstructed by an opaque
surface, leaving only one small aperture where the light can be emitted from. This aperture
has a known diameter of 0.5 mm. One spherical mirror which has a diameter of 250 mm and a
focal distance of 750 mm. A squared knife-edge to block out the refracted light rays. A digital
camera, HAMAMATSU C10600-10B, which provides us an effective number of pixels of 1344 (H)
x 1024(V). Together with this digital camera was used a C-mount lens, manufactured by
Schneider, a Kreuznach Tele Xenar 150 mm F 4.5 cine lens.
The alignment of the setup, the distances between components and also the test area, were
made following recommendations from Settles et. al. (2001).
The DBD plasma actuator used in the present study was constituted by two electrodes, made
of coper tape, asymmetrically mounted on either side of the dielectric with no gap between
them. The dimensions of the exposed electrode were 10 mm width, 80 mm length and 80 µm
thickness. The covered electrode had the same length and thickness of the exposed electrode
and 20 mm width to ensure that the discharge extension is not limited by the end of the
covered electrode. The dielectric layer was made of Kapton with a thickness of 0.6 mm, a
length of 100 mm and width of 50 mm.
The plasma actuator was supplied by a PVM500 power source. This power supply allowed the
production of the high voltage and high frequency signal used to feed the plasma actuators.
This power supply can produce voltages up to 20kV AC peak-to-peak with a frequency from 20
kHz to 50 kHz and at a current of 10mA, so that the power ranges up to 200W.
The input signal was measured by a PicoScope model 5443A. The PicoScope is an equipment
that turns a normal computer into a powerful oscilloscope. Along with the PicoScope, a probe
named Secondary Ignition Pickup allowed to measure the voltage and the frequency of the
signal. This tool has the advantage of allowing to make the measurements in a wire without
cutting, disconnecting or stripping the wire.

5. Experimental procedure
Firstly the light source and the camera are turned on, and checked for any misalignment.
Then, the above described DBD plasma actuator was set in the test zone glued to an acrylic
plate and a reference picture was taken, with the knife edge set to approximately 50% cut off
of the focal point. This cut-off was chosen because it was the one who provided the best
dynamic range for our pictures.
After the system is all set, the DBD is turned on. In this paper we applied voltages of 5kVpp to
10kVpp to the DBD, the pictures for a given voltage were only taken after the flow
stabilization, to ensure better results. The picture format chosen to store this data was
tagged image file format (.tiff), because of it great capacity for data storage.

6. Results and discussion
Bellow we can see the reference image with the actuator off. It is visible in the picture the
presence of dark dots which are aberrations, already discussed in the previous sections known
as striae. In our case they are caused by the used light source, but as the spots remain always
in the same place with the same intensity they will not interfere with our results

Figure 3 - Reference image, focused in the region of interest of the mirror. On the bottom right we can see a
triangular shadow, it’s the DBD glued on the top of an acrylic support
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The images present in figure 2 are schlieren photographs that allow us to see the induced
flow of ionized air created by the DBD, with the shape of a wedge in front of the triangular
shadow, in the bottom right of the mirror which is where the actuator lies. In picture (c) of
figure 2, it is important to remark that we can visualize the stream of ionized air in front of
the actuator, and we can also notice some heat being dissipated by the electrode. This
happens because during the experimental procedure the DBD wasn’t turned off and cooled in
between photos. The operation of the DBD was continuous which led to the warming up of the
electrode. We can see that for the range of 5kVpp and 6kVpp the flow created by the present
actuator is very steady, while for the voltage of 7kVpp it starts to show some unsteady
characteristics in the bottom part of the flow.

(a)

(b)

(c)

Figure
– DBD plasma actuator; (a) 5kVpp; (b) 6 kVpp; (c) 7
Figure 4 - Acquired images for different applied voltages
to1the
kVpp

As we keep on raising the applied voltage, the unsteady characteristics of the flow gets more
notorious, as well as the dissipation of heat by convection from the electrode, as we can see
in image (a) presented bellow in figure 3.
It’s also possible to observe that for the built DBD plasma actuator when we a apply a voltage
of 9kVpp we obtain a fully defined wedge shaped flow, where it is possible to observe that
unlike for the voltages of 7 and 8kVpp not much heat is being dissipated from the electrode
to the air, rather than this the heat is being directed by the induced flow. It’s also possible to
visualize some small plasma illuminance on the top of the DBD mount at the bottom right
corner.
For the operation voltage of 10 kVpp we can observe a lot of plasma illuminance because
there is a drastic increase in the amount of plasma formation when we apply this voltage,
which leads to a fast heating of the electrode which in its turn can lead to the burning of the
dielectric layer. As for the shape of the free flow we acquired with this voltage, we can see
that it presents unsteady characteristics.

Figure 5 - Acquired images for different operation voltages of the tested DBD; (a) 8kVpp; (b) 9 kVpp; (c) 10kVpp

In the present study was possible to observe that the increase of the plasma actuator input
voltage leads to an increase of the induced flow area and also to an increase of the induced
flow velocity.
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From the presented results we can conclude that for a DBD plasma actuator, with the
characteristics as the ones tested in this paper (see section 4), in terms of flow its ideal
operation voltage is 9kVpp. However, in terms of plasma formation the ideal voltage is
10kVpp since this is the applied voltage in which we verified the largest formation of plasma
per electrode length. This are important factors to denote considering the wide field of
possible DBD plasma actuators applications. For active flow control with the present DBD is
recommended any voltage between 5kVpp and 9 kVpp, depending on the characteristics of
the adjacent flow that the DBD is subjected to. Voltages in the range of 10kVpp or above are
recommended for thermal applications, such as de-icing, because as we verified in the
schlieren images the plasma actuator releases heat to the surrounding air.
The plasma formation region in the pictures collected by the mounted schlieren system is
only visible for applied voltages above of 9 kVpp, but it’s also important to refer that the
plasma formation region also increases with the increasing of applied voltage as can be seen
in the figure bellow.

Figure 6 - – Plasma formation region for different applied tensions to de DBD plasma actuator; (a) 5 kVpp ; (b) 8 kVpp

7. Conclusion
We presented a method to evaluate the behaviour of the induced flow by a DBD plasma
actuator. A single mirror schlieren technique was used for that purpose. This technique was
shown to be an attractive technique for the study of DBD plasma actuators because DBD
actuators cause density changes in the surrounding air, which consequently lead to local
refraction index variances, an this is the physical variable that schlieren systems are sensitive
to. Besides that this technique only requires an image to retrieve information about spatial
structure of a fluid flow.
Plasma actuators have demonstrated great potential for different applications, principally for
boundary layer control, so the visualization and evaluation of the induced flow properties is
of the highest importance in order to correctly design DBD actuators for specific applications.
In this work different experimental schlieren methods were explained and one of these
methods was applied in order to qualitatively evaluate the induced flow by a DBD plasma
actuator. The design of the used system was based in extensive research and consideration of
the advantages and disadvantages of classical schlieren set ups and techniques. Our
experimental needs, in order to properly test the designed actuator, were also taken in
consideration when designing the schlieren set up.
The preformed experiments proved that the designed schlieren system is efficient and
provides good information, being an important evaluation tool for DBD plasma actuators
analysis.
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Abstract
The aim of this paper is to present, discuss and evaluate two linear control solutions for an Autonomous Underwater Vehicle
(AUV). As guidance solution, a waypoint following and station-keeping algorithm is presented. Then a PID design is proposed,
through the decoupling of the linear system into three lightly interactive subsystems. A Linear Quadratic Regulator (LQR)
design is also presented, based on the division of the linear system into longitudinal and lateral subsystems. A control
allocation law is also presented to deal with the underactuation problems. Both controllers proved robust for this operating
point although, regarding performance, and, for the performed simulation, the LQR controller proved more responsive.
Keywords
Linear Quadratic Regulator (LQR); Proportional Integral Derivative (PID); Underwater Vehicle Control; Robust Control; Robust
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Guidance and Robust Control of a double-hull
Autonomous Underwater Vehicle
Introduction
Autonomous underwater vehicles are unmanned robotic systems whose main goal is to explore
the ocean environment. In recent years, the interest in autonomous underwater vehicles has
grown, as the technology provides more feasible solutions [1].
CEiiA, an Engineering and Product Development Centre based in Portugal, is currently
developing together with its partners a deep sea AUV, (Figure 1) [2]. This AUV follows a doublehull configuration and is capable of reaching a Nominal Diving Depth (NDD) of 3000 meters.
Control is achieved via two horizontal and two vertical thrusters. The main goal of this vehicle
is to reinforce the national capacity for mobile autonomous deep-sea exploration and
monitoring. However, the absence of a human operator narrows down the AUV operations to
its control system, computing, and sensing capabilities.
The AUV’s dynamics is inherently nonlinear and time-variant. The uncertain external
disturbances difficult controller design. Nonetheless, there are many successfully implemented
controllers in this nonlinear environment. Over the years linear theory has evolved to meet
control robustness and stability requirements.
This paper proposes two linear control designs that could eventually be implemented on the
AUV being developed. First the AUV's dynamic model, derived in [3], is briefly described. After,
a waypoint following guidance solution [4] is introduced. As for controller design, PID and LQR
methods are applied to the AUV's dynamic model and computationally tested. Then, the results
are briefly discussed.

Figure 1 – 3D model of the AUV (courtesy of CEiiA).

Modelling the AUV
Coordinated Frames
To derive the equations of motion that describe the AUV's kinematics, first it is necessary to
define two reference frames. The body-fixed {𝑏}, which is the non-inertial frame, is composed
of the axes {𝑥𝑏 , 𝑦𝑏 , 𝑧𝑏 }. The local NED (North-East-Down) {𝑛}, the inertial reference frame, is
composed of the orthonormal axes {𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 , 𝑧𝑛 }.
The Centre of Gravity (CG) and the Centre of Buoyancy (CB) are defined with respect to the 0𝑏 ,
and represented by 𝑟𝑔𝑏 = [𝑥𝑔 𝑦𝑔 𝑧𝑔 ]𝑇 and 𝑟𝑔𝑏 = [𝑥𝑔 𝑦𝑔 𝑧𝑔 ]𝑇 , respectively.
The set of coordinates that expresses position and orientation of the vehicle are defined as:
T
𝜂 = x y z     expressed in the {𝑛} frame;
For linear velocities and angular velocities (surge, sway, heave, roll, pitch and yaw) the vector
is:
T
𝜈 = u v w p q r  expressed in the {𝑏} frame;
And finally, the control forces and moments vector is:
T
𝜏 = X Y Z K M N  expressed in the {𝑏} frame;
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The mathematical equation that represents the dynamics of the underwater vehicle can be
derived by the Newton's second law. The resulting relation is given by [5]:
𝑀𝜈̇ + 𝐶(𝜈)𝜈 + 𝐷(𝜈)𝜈 + 𝑔(𝜂) = 𝜏

(1)

where 𝑀 is the inertia matrix including added mass, 𝐶(𝜈) is the Coriolis term including both
rigid body and added mass term, 𝐷(𝜈) is the vector of hydrodynamic forces, and 𝑔(𝜂) is the
vector of hydrostatic forces. The hydrodynamic data used was derived in [3]. For detailed
description about the modeling process of this AUV please refer to [3].

Guidance
This section addresses an extension of the waypoint guidance algorithm of the one presented
in [4].
Waypoint and Station-keeping Guidance
1) Steering Guidance by Line Of Sight:
The LOS guidance algorithm provides a reference angle 𝜓𝑟 that will guide the AUV from its
current position towards the waypoint (figure 2). The solution is [6]:
𝑦𝑘 − 𝑦
𝜓𝑟 = arctan (
)
𝑥𝑘 − 𝑥

∈ −𝜋/2

(2)

where 𝜓r is calculated through the four-quadrant version of arctan(𝑦/𝑥) ∈ [−𝜋, 𝜋], usually
defined as atan2(𝑦, 𝑥). The waypoint is reached if the vehicle lies inside a Circle Of Acceptance
(COA) of radius (𝜌𝑘 ), around the waypoint. That is [6]:
𝑑𝑘 = √(𝑥𝑘 − 𝑥)2 + (𝑦𝑘 − 𝑦)2 ≤ 𝜌𝑘

(3)

where 𝑑𝑘 is the planar distance to the waypoint. Usually [7], 𝜌𝑘 is 2 × 𝐿, where 𝐿 stands for
vehicle's length.

Figure 2 – Line Of Sight guidance in the steering plane

2) Reference speed law:
The speed reference is calculated as a function of the distance to the waypoint, 𝑑𝑘 , by [4]:
𝑑𝑘
2
𝑢𝑑 = 𝑘𝑢 sin−1 (
)
|𝑑𝑘 | + 𝑘𝑠 𝜋

(4)

where 𝑘𝑢 is the upper limit of the reference speed and 𝑘𝑠 > 0 a parameter for tuning that
adjusts the reference speed value according to the distance error. The reference speed never
reaches zero because the guidance block will switch for the next waypoint as soon as 𝑑𝑘 ≤ 𝜌𝑘 .
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3) Diving by Line Of Sight:
Underwater vehicles often control the movement in depth by adjusting pitch. In this case, the
vertical common mode can be added to improve depth precision [6]. The reference pitch angle
𝜃𝑟 is given by:
𝑧𝑘 − 𝑧
𝜃𝑟 = arctan (
)
𝑥𝑘 − 𝑥

∈ [−𝜋/2, 𝜋/2]

(5)

Since the hydrodynamic data is only valid for 𝜃 values between 20∘ to −20∘ [3], the value of 𝜃𝑟
follows the same constrains. Special attention to the case where 𝑥𝑘 − 𝑥 = 0, which corresponds
to the case that the vehicle is already on the planar position (𝑥 = 𝑥𝑘 ). In this case, the vertical
common will bring the AUV to the desired depth. The waypoint acceptance check is now done
for both horizontal and vertical coordinates. Therefore, the condition for acceptance becomes:
∣ 𝑧 − 𝑧𝑟 ∣ | < 𝜌𝑥

∧

(6)

𝑑𝑘 = √(𝑥𝑘 − 𝑥)2 + (𝑦𝑘 − 𝑦)2 ≤ 𝜌𝑘

where 𝜌𝑥 is the depth tolerance, which will be defined as equal to 1 meter.
4) Station-Keeping Mode:
For the final waypoint, the vehicle enters station-keeping mode. This is accomplished by
defining the final planar distance as:
(7)

𝑑𝑘 = √(𝑥𝑘 − 𝑥)2 + (𝑦𝑘 − 𝑦)2 − 𝜌𝑘

If 𝑑𝑘𝑓 = 0 means that the vehicle is inside the neighbourhood of the last waypoint and only
heading control will work. On the other hand, if the vehicle is outside of this neighbourhood
the heading and speed control will bring the AUV back.

Control Design
Linearization of the AUV Model
The linear equations can be formulated by linearizing about an equilibrium/operational point
(𝜈0 , 𝜂0 ), as in [8]. Defining the state-space as 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 )𝑇 where 𝑥1 = 𝛥𝑣 = 𝜈 − 𝜈0 and 𝑥2 =
𝛥𝜂 = 𝜂 − 𝜂0 , the linear equations of motion are given by [8]:
[

𝑥̇1
−𝑀−1 [𝐶 + 𝐷]
]=[
𝑥̇ 2
𝐽

−1
−𝑀−1 𝐺 𝑥1
] [𝑥 ] + [−𝑀 ] 𝐮
∗
𝐽
2
0

(8)

In many AUV applications, it is reasonable to assume that the AUV is moving with nonzero surge
speed, 𝑢0 [8]. It is assumed that the rest of steady state linear and angular velocities are zero,
𝑤0 = 𝑣0 = 𝑝0 = 𝑞0 = 𝑟0 = 0. For this study, the operating point to be considered is 𝜈0 =
(0.8,0,0,0,0,0)𝑇 .
PID - Proportional Integral Derivative
The Proportional Integral Derivative control will be applied to maximize the manoeuvrability
of the AUV. For this AUV it is possible to actively control: surge 𝑢, heading 𝜓, pitch 𝜃 and heave
𝑤. For each, one controller is designed. The roll dynamic, 𝜙, is passively controlled. The Matlab
PID tuning tool, from the Control Systems Toolbox, was used for initial gain estimations. Then,
by applying the controller to the nonlinear dynamic model, the gains were manually tuned to
fit the desired performance. The process can be seen in Figure 3.
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1) Speed Controller:
The common mode (𝜏1 ), i.e. equally
dividing the required force by both
thrusters, allows the vehicle to control
motion in surge. Neglecting interaction
with the remaining Degrees Of Freedom
(DOFs) [1], the transfer function is given
by:
𝑢(𝑠)
0.0022
=
𝜏1 (𝑠) 𝑠 + 0.0544

(9)

A PI control was applied to the transfer
function and tuned. Therefore:
𝑡

𝜏1 = 𝐾𝑝𝑢̃ + 𝐾𝑖 ∫ 𝑢̃(𝜏)𝑑 𝜏

(10)

0

where 𝑢̃ = 𝑢𝑑 − 𝑢. To avoid integral
windup, the back-calculation method is
used. After tuning, since the resulting closed-loop poles are located in the Left Half Plane
(LHP), the system is considered stable. The infinity gain margin and the 84.7∘ of phase margin,
allied to the fact that the max sensitivity value is below 2 [9], makes the controller robust to
disturbances (Figure 4). The respective tracking of a desired velocity can be seen in Figure 5.
Figure 3 – PID design process.

Figure 4 - Open- (blue) and closed-loop (black) bode plot for the speed controller.

Figure 5 – Speed controller tracking a reference over time.

1) Heading Controller:

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 198

Heading control is accomplished through the differential mode (𝜏6 ), i.e. dividing the required
moment by both thrusters. For this subsystem, the state variables to account for are: 𝑣(𝑡), 𝑟(𝑡)
and 𝜓(𝑡). For the above mentioned operating point, the result is:

 v   0.3108  0.4037 0  v   0.0003
 r  =  0.4979  0.0441 0  r    0.0037 
  
  
 6
   0
1.0000 0    0 

(11)

The transfer function for this subsystem is:
𝜓(𝑠)
0.003729𝑠 + 0.0009888
=
𝜏6 (𝑠) 𝑠 3 + 0.3549𝑠 2 + 0.2147𝑠

(12)

Heading measurements (𝜓) may be given by compass readings and the yaw rate (𝑟) by a
gyroscope. A PD controller provides good performance. The derivative term provides additional
phase margin, which increases robustness [1]. The control law yields:
𝜏6 = 𝐾𝑝 𝜓̃ − 𝐾𝑑 𝑟
where 𝜓̃ = 𝜓𝑟 − 𝜓. Special attention to the yaw error. It must be redefined, as in [4]:
if 𝜓̃ > 𝜋 (right side)
𝜓̃ = 𝜓̃ − 2𝜋
if 𝜓̃ < −𝜋 (left side)
𝜓̃ = 𝜓̃ + 2𝜋

(13)

(14)

The closed-loop poles, for the closed-loop transfer function, are located in the LHP, meaning
once more that that the controller is stable. The infinity gain margin and the 84.9∘ of phase
margin of the open loop system translates into robustness to disturbances.
2) Depth Controller:
Depth control presents a common mode (𝜏3 ) and a differential mode (𝜏5 ). The associated state
variables are: 𝑤(𝑡), 𝑞(𝑡), 𝜃(𝑡) and 𝑧(𝑡). Once more, for this operating point, the state-space
form yields:

0.0974
 w   0.2604 0.4482
 q   0.7934  0.3070  1.0902
 =
   0
1.0000
0
  
0
0
 z   1.0000

0  w  0.0012  0.0003
0  q   0.0003 0.0034   3 

0    0
0   5 
  

0  z   0
0 

(15)

The diving manoeuvre will be accomplished by adjusting pitch. Through the differential mode
(𝜏5 ) the controller will approach the 𝜃𝑟 angle. To maneuver/adjust the vehicle to the desired
depth, as to cancel the residual buoyancy, the common mode (𝜏3 ) is used. The transfer function
of depth is:
𝑧(𝑠)
0.00119𝑠 2 + 0.0002308𝑠 + 0.001268
= 4
𝜏3 (𝑠)
𝑠 + 0.5675𝑠 3 + 1.526𝑠 2 + 0.3612𝑠

(16)

The controller is designed without integral action according to:
𝜏3 = 𝐾𝑝𝑧̃ + 𝐾𝑑

𝑑𝑧̃
𝑑𝑡

(17)

where 𝑧̃ = 𝑧𝑟 − 𝑧. Once more the infinity gain margin and the 82.2∘ of phase margin of the open
loop system shows that the system is robust to disturbances.
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 199

The transfer function for pitch is:
𝜃(𝑠)
0.003362𝑠 + 0.001114
= 3
𝜏5 (𝑠) 𝑠 + 0.5675𝑠 2 + 1.526𝑠 + 0.3612

(18)

Implementing a PID controller:
𝑡

𝜏5 = 𝐾𝑝𝜃̃ + 𝐾𝑖 ∫ 𝜃̃(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝑑
0

𝑑𝜃̃
𝑑𝑡

(19)

where 𝜃̃ = 𝜃𝑟 − 𝜃. An infinity gain margin and the 96.7∘ of phase margin shows robustness of
the system.
LQR – Linear Quadratic Regulator
To derive the Linear Quadratic Regulator control law, controllability and observability need to
be ensured [10]. Considering a linear model, 𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝐮, and that all states are available for
the controller, the optimal control problem determines the feedback gain for the optimal
control vector [11]:
𝐮(𝑡) = −𝐾(𝑥 − 𝑥𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 )

(20)

The process used to design the controllers is represented in Figure 6. The complete linear
system is divided into two subsystems: lateral subsystem and longitudinal subsystem.
1) Longitudinal Controller:
The longitudinal controller is dedicated to control
the surge speed (𝜏1 ) and depth (𝜏3 for the common
mode and 𝜏5 for the differential mode). The sate
vector is constituted by the states: 𝑢, 𝑤, 𝜃 and 𝑧.
For the longitudinal state vector 𝑥𝐿 , the state and
input matrices from the linearized model for the
longitudinal controller are:
𝛥𝑢̇
𝛥𝑤̇
𝛥𝑞̇ = 𝐴𝐿 𝑥𝑙 + 𝐵𝐿 𝐮𝐿
𝛥𝜃̇
[ 𝛥𝑧̇ ]
𝑢 − 𝑢0 − (𝑢𝑑 − 𝑢0 )
𝑤 − 𝑤0
𝑞 − 𝑞0
= 𝐴𝐿
+ 𝐵𝐿 𝐮𝐿
𝜃 − 𝜃0 − (𝜃𝑟 − 𝜃0 )
[ 𝑧 − 𝑧0 − (𝑧𝑑 − 𝑧0 ) ]

Figure 6 – LQR design process

(21)

To reduce the steady state values of 𝑢 and 𝜃, two integrative states were added to the statespace:
𝑡

𝑥∫ 𝑢 = ∫ (𝑢 − 𝑢𝑑 )𝑑𝜏 ;
0

(22)

𝑡

𝑥∫ 𝜃 = ∫ (𝜃 − 𝜃𝑟 )𝑑𝜏 ;

(23)

0
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Therefore, the new state-space equation is:
𝑥̇ 𝐿
𝑥̇
[ ∫ 𝑢] = [ 1
[
𝑥̇ ∫ 𝜃
0

𝐴𝐿
0 0 0
0 0 1

𝑥𝑙
𝐵𝐿
𝑥
0
] [ ∫ 𝑢 ] + [ 1×3 ] 𝐮𝐿
0
] 02×2 𝑥
01×3
∫𝜃
0
05×2

(24)

Because there is an output limitation, the actuators will most likely saturate, inducing once
again integral windup. The anti-windup method described in [12] is applied.
2) Lateral Controller:
The main purpose of the lateral system is to control the yaw angle 𝜓. As in the PID heading
control, the state vector is constituted by the states: 𝑣, 𝑟 and 𝜓. Assuming the state-space
vector of the lateral subsystem as 𝑥𝐻 , the state and input matrices from the linearized model
will be:
𝑣 − 𝑣0
Δ 𝑣̇
𝑟 − 𝑟0
[ Δ 𝑟̇ ] = 𝐴𝐻 𝑥𝐻 + 𝐵𝐻 𝐮𝐻 𝑥𝐻 = 𝐴𝐻 [
] + 𝐵𝐻 𝐮𝐻
̇
𝜓
−
𝜓
Δ𝜓
0 − (𝜓𝑑 − 𝜓0 )

(25)

The control input is defined as:
(26)

𝐮𝐻 = −𝐾𝐻 𝑥𝐻

The operating point is the same as in PID. By defining the performance index in terms of the
output vector, the Q matrix will only contain the element that dictates the evolution of the
output [5]. The resulting eigenvalues of the closed-loop systems (𝑒𝑖𝑔(𝐴𝐻 − 𝐵𝐻 𝐾𝐻 )) are negative
which according, to Lyapunov [13], proves that the system is stable. With respect to stability
margins, the LQR is known to have excellent stability characteristics with gains up to infinity
and phase margin over 60∘ [14].
Control Allocation
Both of PID and LQR use a differential mode, 𝜏6 , and a common mode, 𝜏3 , through separate
laws. This means that the two laws will compete for control authority. Without accounting for
thrust constrains, this solution will lead to actuator saturation, resulting in poor performance
and instability [15]. The control allocation law from [15] is adapted to solve this problem.
Considering now the new common mode law, 𝜏1′ :
(27)

𝜏1′ = 𝜏1 𝑒 −𝛽∣𝜏6 ∣

where 𝜏1 is the control signal determined by the speed controller, 𝛽 is user-set and dependent
on the desired fraction of commanded surge, and 𝜏6 the control signal determined by the
heading controller.

Simulation Results
Waypoint and Station-keeping
For simulation purposes, the selected waypoint coordinates are defined in table 1. The thrust
output was limited at 120 N, in forward thrust, and 85 N in reverse thrust. Thruster dynamics
were not considered. However, this should have an overall minor effect on the simulation
results.
Table 1 – Waypoint coordinates.
x [m]
y[m]
z[m]

Waypoint 1
10
20
10

Waypoint 2
40
20
20

Waypoint 3
50
50
10

Waypoint 4
80
60
0
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Figure 7 - LQR (full line) and PID (dashed line) results for the simulation. The top figures regard the
spatial evolution of the vehicle in the vertical (left) and horizontal (right) planes. The bottom figures
regard the evolution of the vehicle in the East (left) and Down (right) coordinates over time.

Conclusions
This paper briefly describes a guidance waypoint and station-keeping algorithm and two control
solutions for three AUV autopilots: heading, speed and depth.
Both LQR and PID controllers proved robust for this operating point. For robustness and stability
analysis bode was used. The phase margin above 60° and the gain margin up to infinity, allied
to the maximum sensitivity values bellow 2, for all autopilots proved robustness of PID and LQR
controllers.
Both controllers behaved satisfactorily. However, from the results in Figure 7, it is possible to
conclude that the responsiveness of the LQR is greater than the PID’s.
The control allocation law proved to reduce the overshoot on the waypoint, by prioritizing
heading over velocity. For that reason, manoeuvrability was increased and COA had to be
reduced to a minimum value. Otherwise the vehicle would switch to the next waypoint without
reaching the current one.
It is intended, as a continuation of this work, to verify and validate the controllers through
further analysis and tests. Further PID tuning could lead to a better performance. Also, the
impact of ocean currents should be studied.
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Abstract
Engineers and operators are continuously developing for themselves, in industrial production systems, a certain degree of
knowledge about some processes. When enough time is given, they become experts in the systems which themselves
operate. In order to take advantage of this knowledge and experience acquires, a knowledge-based system (KBS) can be
employed to model and store the inference as well as the ways of decision-making of the operators in their working
procedures. The present paper considers that in a setting of higher autonomy, a KBS such that could be embedded, coupled
in a programmable logic controller (PLC) for example, and this would adjust the controller as well as take control actions in a
closed loop system without the direct intervention from the operators. A possible application of such systems can be
developed for the task of automatic tuning of the PID parameters of a conventional controller, an important activity in
process control operational routines. The study done here includes a conceptual proposal for developing this application and
emphasizes the importance of artiﬁcial intelligence technologies for obtaining this autonomy.
Resumo
Engenheiros e operadores de sistemas estão continuamente desenvolvendo para eles próprios, em sistemas de produção
industrial, um certo grau de conhecimento em alguns processos. Dando-se um tempo suﬁciente, eles se tornam
especialistas nos sistemas que eles próprios operam. Para se tirar vantagem deste conhecimento e experiência adquirido,
um sistema com base no conhecimento (KBS) pode ser empregado para modelar e armazenar a inferência assim como as
formas de tomada de decisão destes operadores nos seus procedimentos no trabalho. O presente artigo considera que em
um ambiente de grande autonomia, um KBS como este poderia estar embutido, acoplado em um controlador lógico
programável (PLC) por exemplo, que então ajustaria o controlador assim como também teria o controlo das acções em um
sistema de malha fechada sem necessitar a directa intervenção dos operadores. Uma possível aplicação destes sistemas
pode ser desenvolvida para a tarefa de ajuste automático dos parâmetros PID de um controlador convencional, uma
actividade importante em rotinas operacionais de controlo de processos. O estudo feito aqui inclui uma proposta conceitual
para o desenvolvimento desta aplicação e enfatiza a importância das tecnologias de inteligência artiﬁcial para a obtenção
desta autonomia.
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Abstract
In industrial production systems, operators and engineers develop, on a daily basis, a degree
of knowledge about some processes that, giving enough time, they become experts in the
systems which themselves operate. In order to take advantage of this knowledge and
experience, a knowledge-based system (KBS) can be employed to model and store the
inference as well as the ways of decision-making of the operators in their working procedures.
This article considers that in a setting of higher autonomy, a KBS could be embedded, such as
for example, coupled in a programmable logic controller (PLC) which would adjust the
controller as well as take control actions in a closed loop system without the direct
intervention from operators. Thus, as a possible application, such systems can be developed
for the task of automatic tuning of proportional-integral-derivative (PID) parameters of a
conventional controller, an important activity in process control operational routines. The
study includes a conceptual proposal for developing this application and emphasizes the
importance of artificial intelligence technologies for obtaining this autonomy.

Introduction
Currently, industrial production systems can reach many levels of complexity and to perform
its supervision efficiently by a single operator is not usually an easy task. Thus, even for
moderate complex systems, it has become common to designate several engineers and
operators so that every one of them will monitor and control specific subsystems of a larger
system [1]. As a natural consequence, these human resources become experts in sub areas of
the larger system and are frequently put to operate several processes. However, even in a
significantly automated environment, many of the control actions are still being transmitted
verbally among the members of the operating staff, requiring frequent manual interventions
or lengthy operation on the equipment and a constant communication with the control rooms
[2].
On the one hand, this modus operandi may overload the operators (for example by increasing
the risk of human failure), on the other hand, a daily contact with the plant tends to increase
their knowledge about some processes in the system where they operate. It is notorious how
experts are able to recognize typical patterns and modes of operation in a very intuitive,
accurate and fast way. They usually have a higher level of experience and are more skilful
(i.e., more accurate and faster). They develop a cognitive model of the process that
incorporates rules, relationships and clusters naturally presented in data measured from
systems and equipment. In order to model and store this mode of actuation of the operators
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and engineers, expert systems and knowledge-based systems have been developed and
applied in several industrial sectors [3], [4], [5].
For systems subject to unforeseen events, adopting purely conventional rules or
predetermined control functions may not be an efficient solution since the system may need
to adapt in real time to internal failures in order to ensure and even to improve their own
performance and robustness [3]. Hence, this work includes a conceptual proposal of an
intelligent control system instantiated at the local level aiming at a higher autonomy for
industrial automated systems. The proposal in question is mainly based on the use of artificial
intelligence and knowledge-based system technologies.

Knowledge-Based Expert System and Industrial Production Cell.
An knowledge-based expert system is a computer system that provides an output (usually a
recommendation, diagnoses or warning) from an inference engine and a knowledge base
(specialized domain) [3]. In general the system contains at least three primary components:
• a database that represents some subset of expert knowledge;
• algorithms to manipulate this database (generically described as an inference engine);
and
• some kind of interface that allows a user to input information and the system to deliver
results.

Figure 1 – Analogy between an knowledge-based expert system and an industrial production cell.

Data and input and output information can be provided online or offline. The knowledge base
is generally structured into facts and rules that relate to the typical format “If x1 is A1 and x2
is A2 and, …, then y is B”, where xi and y represent logical variables and allow each rule to
fulfill a normal form of implication of the type “Antecedents  Consequent”. Here an
analogy can be made with an automated industrial production cell. The way as a product is
generated from control systems that use a rule chaining (in this case production rules) follows
a format similar to the one presented above. Figure 1 presents an outline of a generic
architecture of a expert system, the analogy with a production cell, and the main
components of both.
But the similarities do not stop here. The fuzzy logic is based on the fuzzy set theory and
deals with the generalization of binary logic to include imprecise, vague and ambiguous
concepts, as it also occurs in production environments, where parameters are known with
uncertainty and modelling or measurement errors are common. Fuzzy logic extends the
concept of binary states “true” and “false” providing the basis for inference from a spectrum
of possible intermediate states and, for example, a expert’s knowledge in dealing with
imprecise concepts such as “very low” or “slightly high”, creating states between “true” and
“false”, or “near true” and “partially false”. In automatic control engineering, where the
fuzzy logic is used extensively, it is possible to use the expert knowledge modelled through
fuzzy sets to improve the performance of a process. In addition, other artificial intelligence
technologies can be incorporated directly into an expert system developed for industrial
operations. Artificial neural networks, for example, can provide to an expert system the
desired learning ability and adaptability for the proposition of new rules and new corrective
and / or preventive actions in scenarios subject to constant changes [8]. Data clustering
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techniques form the basis of many algorithms for classifying and modelling systems, whose
objective is to identify natural clusters within a large data set; this is a very useful property
in industrial processes that generate and store huge amounts of data at any instant of time.
The class of genetic algorithms provides a powerful and effective method of solving
optimization problems, something that is always pursued in production systems. Just to name
a few examples. However, when these technologies are combined, the results for a system
can be empowered by taking advantage of the best of its characteristics. The use of them
together in the form of expert systems is a theme that attracts the academic community and
industrial automation sector, year after year [3].

The Setting for Implementing the Intelligent Controller.
Currently, a very common architecture in the control of some industrial automated
production cells is typically “master-slave” [2]. But, in order to make a production cell really
intelligent, in the best sense of the word, a higher degree of autonomy is required and the
decision-making process should also happen locally, so that the results of the decisions are
implemented faster and more accurate. An alternative to achieve a higher autonomy into the
process is to couple an “intelligent submodule” to the local cell controller. Figure 2 illustrates
an example of conventional architecture and a alternative that includes an intelligence
module.

Figure 2 – An example of a conventional architecture of production cell and an alternative with intelligent submodule
(adapted from [2]).

Learning through events which have occurred in the system and environment, the intelligence
module at the local level aims to enable an auto-adjustment in the system in order to
improve its performance, preventing and treating unexpected faults. Additionally, the
intelligent submodule also empowers the system to make more complex control decisions in
each physical system, allowing the controller to reduce the need for continuous interference
by operators and engineers. The complexity referred to here is that which requires, for
example, new actions and adaptability from learning and inferences extracted from the data
that constantly come from sensors and actuators, and which are stored in a base of the
process. At a higher level of abstraction, the data are sent to a process historian, for
composition and analysis, for example, of trends. From the historian, the data of other
processes that compose other systems are stored in global basis for further verification and
decision at a management level. Locally this intelligence is implemented by the module
embedded in the controller. Such a module can be connected to a PLC, enabling it to process
a neuro-fuzzy algorithm, and access and store data in the local base, assuming the function of
being an expert system directly involved in the local process. The supervisory control
continues to monitor the local control system and the operating teams can intervene in
situations when an action is not sufficiently adequate. One of the main advantages in this
type do architecture is that, even if there is a connection loss with the supervisory control,
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each local cell can continue operation based on its local knowledge base for decision-making.
In addition, in this architecture model, the conventional controller and the intelligence
module are interdependent, but separable at both hardware and software levels. In this way,
maintenance and upgrade on the module do not interfere with the controller’s basic routines
(e.g.: operating limits, safety interlock) and the operation proceeds with control parameters
obtained by the conventional mode.

Application in Process Control.
Controller tuning is an important activity in process control routine and the performance of
control loops directly affects the operability and profitability of industrial plants. However,
the literature have reported that a large fraction of industrial control loops performs poorly,
as a result of poor controller tuning [9], [10]. And, paradoxically, even when control loop
automatic tuning systems (also called auto-tuning system) are running in the process loop, it
is a common practice that human operators often resort to manual tuning [11]. They learning
to tune through trial and error, especially in plants whose architectures follow the
conventional model, such as described in the previous section. Thus, many control loops in
these architectures are manually retuned [1]. To illustrate this fact, initially consider a plant
that has a process that can be well approximated by a first-order plus dead-time transfer
function of the Laplace variable, “s” [11], and being written as follow in Eq.(1),
 Ls
G p  Ke
Ts  1

where K is called the static process gain, T is the time constant and L is the delay (also called
dead-time). This type of model is representative of many chemical processes. Despite its
limitations, classic PID controller is doubtless the most used control scheme in the regulatory
process control [11]. A block diagram in Figure 3 illustrates a proposed architecture for a
process PID controller towards higher autonomy. An usual form of scheme of the PID that can
be applied to the control of Gp(s) is shown into Figure 3.

Figure 3 – Feedback local process control system towards higher autonomy.

Into the PID scheme, the Kp is the proportional gain, Ki, the integral gain, Kd, the derivative
gain. In practice, however, it is well-known that, in most of cases, for processes with a too
long dead time (i.e., higher than twice the value of the time constant) the performance of a
PID controller is severely limited [11]. This is because the PID, as it appears in Figure 3, has
no means of dealing with the delay and “reacts” generally increasing the oscillations. In some
circumstances, the increased swing movement in the process response may lead to system
instability, especially when the measured output of the process delay to reach the desired set
point. Strategies using the Smith Predictor [12] typically implement an internal model to
predict the free delay response and then make the necessary adjustments to the controller to
reach the set point faster and without oscillations. The implementation of this predictor
ordinarily requires a process dynamic model, an estimate of the process delay and filtering. In
other words, what is in the Smith Predictor (and what is lacking in the common PID) is the
“knowledge” of the delay of the system. Something that operators learn from their daily
routines in the plant. But, the internal model of the predictor scheme is only an
approximation of the true dynamics of the process. In practical situations where there are
uncertainties and variations of the process parameters (including on the value of the delay),
modelling errors can significantly compromise the performance of the Predictor [12].
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Control loops are tuned during initial commissioning. But, after a certain time, even if the
plant operating at a certain desired point, the parameters Kp, Ki and Kd need to be
readjusted. This is due to the fact that the equipment and the process itself are subject to
changes in the environment where they are inserted. Thus, the PID parameter adjustments
are also made to deal with the process parameters variation (in our example, they are the
parameters K, L and T), and not only to reach a set point. The process characteristics can
vary with time for a variety of reasons, including changes in equipment and instrumentation,
different operating conditions, new feedstocks or products, and large disturbances contribute
to degradation in the performance of control loops. As a result, poor performance of control
loops can make a plant difficult to operate and may have several negative economic effects
(e.g.: on energy efficiency) and plant safety operation (e.g.: system instability). In most of
cases, operators and process engineers cannot know precisely the magnitude of the variation
of the process characteristics, since if they knew, they would have more assertive practical
means to have recalculated the parameters of the controller. Thus, when the process output
is available, they make (or, simply, try) online adjustments to achieve a set of K p, Ki and Kd
that meets the desired performance requirements (e.g.: maximum peak overshoot, response
time, etc.). When an auto-tuning algorithm is available, it can perform an automatic
adjustment of the PID parameters. A variation on process parameters leads to such algorithm
automatically adjusting the parameters of the controller. But, in some circumstances, not
even such algorithms are always satisfactory. And, in many practical cases, a “fine tuning” is
necessary [11], [6]. Usually, operators use their knowledge to perform a fine tuning of the
parameters through trial and error. In some situations, operators go to the extreme of
opening the control loop (with the objective of turning off the auto-tuner for a few moments)
to make the adjustment manually and find a adequate set of PID parameters for the process
[11]. After that they close the control loop again and get back to the automatic operation.
An interesting fact is that, with little or no calculation, operators use the experience and
training they have, they can intuitively perform a diagnosis of the process situation, and
finally decide to take a action for adjust the plant operation (though, sometimes, in manual
mode). In the vast majority of cases, they are successful in their evaluations and choices. In
order to take advantage of this knowledge and experience, an expert system can be
developed to model and store the modes of inference and decision-making of operators about
the process behaviour. Supposedly this knowledge describes how the closed-loop process
works. In theory, if an expert system succeeds in “capturing” it, then it can reproduce the
behaviour of the system and also generate diagnoses and recommendations on what actions to
adopt. From the perspective of the proposal studied, a knowledge-based expert system
(KBES) can be used straight in the process to automatically take a control decision next to the
conventional controller without the direct intervention of humans.

Results of a simulated example
Despite of industrial grade of the proposed architecture, a simulation software can be used as
a programming environment to illustrate with a numeric example. A model describing a
chemical process at the same format given in Eq.(1) can be written by the following transfer
function,
15s
G p  2e
10s  1

where the values K = 2, (static gain), T = 10s (time constant) e L = 15s (delay) are considered
as nominal parameters for this example. A set of performance characteristics for the closedloop system is specified for this process so that the maximum peak overshoot M p is less than
3%, that the rise time tr is less than 85s and the settling time ts is less than 120s (criterion at
2% around the steady state value - see [11]). Using the first method of Ziegler-Nichols [11] as
a starting point for the tuning task, and after various manual adjustments, one finds a set of
PID parameters that meets the performance specifications and have the following values K p =
0:1, Ki = 0:0133 and Kd = 0:1. With these parameters, the final closed-loop response has the
following characteristics: Mp = 2:53% (max. peak overshoot), tr = 77:65s (rising time), ts =
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115:18s (settling time). This set of performance specifications will initially be taken as
nominal.
However, as the process may be subject to variations of its own parameters, a new set K, T
and L is randomly generated and replaces the nominal parameters of the process. The new
values are: K = 2:555, T = 7:375s and L = 19:864s. It is observed now that the delay is more
than twice the time constant (L > 2T). Since the PID controller was not originally tuned to this
new set, a deterioration of the initially designed performance is naturally expected, which is
visually confirmed by observing the Figure 4. The measures are: Mp = 17:087%, tr = 51:93s and
ts = 147:09s. Figure 4 also exhibits the response signal of the process with altered
parameters.

Figure 4 – Comparison between the process response with nominal parameters and the process with altered
parameters.

As the settling time has risen, an increase on the value of the proportional gain K p to make
the system faster can further amplify the oscillations and may lead, in addition, to system
instability. On the other hand, the strategy of simply decreasing K p reduces the oscillations,
but may lead the system to exhibit an even sluggish response. Naturally, a set-up of the
response is performed by simultaneously adjusting the Ki parameter. From the analysis of the
proposed problem, the knowledge stored into the KBES is generated based on linguistic
concepts and rules defined by process control experts. In this simulation, the deteriorated
performance characteristics (Mp = 17:087%, tr = 51:93s, ts = 147:09s) enable the KBES to
generate the following set of diagnoses (Table 1).
Table 1- Set of diagnosis generated by the KBES for
this process.
Table 2- Comparison between the process parameters
and the respective estimates.

These diagnoses, in addition to being registered locally in a process database, can also be
sent to a control system room for the knowledge of the operational staff. The KBES
additionally provides a set of process parameter estimates (see Table 2). It is also possible to
perform a simulation by generating a comparative graph (Figure 5) between the current
response of the controlled variable (i.e., the response with degraded performance) and the
output signal of a model. The model parameters are obtained from the aforementioned
estimates and which better approximate the same system response with the same PID
parameters used by the process at the time of estimation. In addition, the value of the mean
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square error is calculated and, in this example, is equal to 0.006. It also shown a graph with
the variation of the absolute error between the process response and the estimated response
(Figure 6).
In the present example, an examination of the graphs and values provided shows that the
model and process responses are reasonably close. In principle the estimates appear to be
satisfactory. From the estimates, the KBES can calculate a new set of PID parameters for the
controller, so that the closed loop system again achieves the performance initially designed
for the process or to a set of new specifications. Thus, to illustrate, and considering that the
desire is to revert to the original performance designed at the beginning, the KBES calculates
and recommend the following PID parameter values (Table 3).

Figure 5 – Comparison between the current response
of the controlled variable and the output signal of a
model with estimated parameters.

Figure 6 – Variation of the absolute error between
process response and estimated response.

Figure 7 shows two signals. In red the response of the current process (i.e., with altered
parameters and with PID parameters retuned by KBES). In black is the response of the
nominal process (i.e., with nominal parameters). The two signs are very close. For
comparison purposes, a graph with the absolute error between the two responses is shown in
Figure 8. A Table 4 is also provided with the performance characteristics reached by the
current process and those of the original process (i.e., before the random variation of the
process parameters). It is noted that the current characteristics meet the performance
specifications initially designed for the process and, even, are very close to those originals.
Table 4- Comparison between performance
characteristics achieved: current process versus
original process.

Table 3- Comparison between the sets of controller
parameters.

Conclusion and final remarks
From an information made available by a KBES, an engineer or operator can make an
assessment of the situation, agreeing or not with the diagnoses and recommendations
generated and, finally, taking decisions considering other parts of the system as well. From
this point of view, an expert system plays a role of being a tool to support decision-making
process. Most current industrial applications use expert systems only in this way [3]. Naturally
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there are strong reasons for that, such as, for example, reliability, synchronism with the
system, safety, accuracy of artificially generated diagnoses, among others. But, the proposal
studied includes the incorporation of the KBES directly into the process controller. In other
words, a context of higher autonomy can be seen in which an expert system could
automatically adopt a control action based on a diagnosis generated without the direct
intervention of an operator. This conjecture, however, is not unrealistic, since
some research points in this direction [7], [2].

Figure 8 – Variation of the absolute error between the
original process response and the retuned process
response.

Figure 7 – Response of the controlled variable with
retuned PID parameters.

It is important to emphasize the combined use of some technologies of artificial intelligence
in the implementation of a KBES in process control, in order to take advantage of a synergy
between complementary disciplines and achieve the aforementioned autonomy. The
incorporation of an expert system into a control system instantiated at local level, can
expand the capabilities of the local controller by providing it with a certain degree of
intelligence, which would thus be available and accessible in a more rapid and objective
manner and, in theory, would benefit the local process and the system as a whole. The
preliminary results observed in laboratory stimulate the discussion of applications of expert
systems in scenarios where higher autonomy of industrial automated systems is an important
and necessary requirement [1]. This research also pursues optimal solutions for situations
where a local knowledge is not sufficient to support critical events (e.g.: connection loss) and
a cooperative attitude between related production cells can keep the system working in
stable, safe and integrated operation [7] (see Figure 9). Thus, the production cell assumes
characteristics of a truly intelligent system, evolving towards a paradigm based on
distributed, cooperative and knowledge-based systems for industrial engineering applications
[4], [5], [13], [14].

Figure 9 – An overview of the environment in case of loss of connection and cooperative attitude between related
cells (adapted from [2]).
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Abstract
In the present, unmanned aerial vehicles, particularly low-cost models, lack intrinsic safety systems despite increasing
interest by the civilian public for these platforms, posing a threat to other aircraft, people and property. Integrated in a
larger project that addresses safety issues for this type of aircraft, this work aims to contribute to the enhancement of their
safety features by proposing an energy monitoring system capable of providing updated estimates of the ﬁnal state of
energy of the onboard sources, enabling the operator to understand if the planned mission can be completed safely, given
its energetic requirements and taking into account environmental conditions such as wind and solar radiation. The remaining
energy estimate enables better energy awareness during mission planning and the online updates allow to account for
unexpected disturbances and obstacle avoidance. The proposed energy monitoring system is qualitatively validated and
three methods not previously considered in the literature are proposed to estimate the required energy to complete a given
planned mission, and their performance is evaluated using simulation software. It is concluded that the methods discussed
are very sensitive to the quality of the data and simulation tools available, and those available would be inadequate for
simulating a real scenario. Nonetheless, solid foundations for future work are established.
Keywords
UAV Safety; Mission Feasibility; Energy Requirements; Estimation Models; Estimation Models
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Energy Monitoring System for Low-Cost UAVs
1

Introduction

Unmanned aerial vehicles (UAVs) are aircraft that operate without an on-board pilot, either
being remotely piloted or flying autonomously. In the present there are a variety of civilian
applications for UAVs including, but not limited to, border patrol, local law enforcement,
inspection of structures and dangerous locations, wildfire, wildlife and crop monitoring, aerial
photography and video capture, communications relay, weather monitoring, supply
transportation and recreation [1]. In the aerospace industry, the growth of the UAV sector has
been the largest in the current decade and this trend is expected to continue.
The lack of intrinsic safety systems for these platforms is the greatest concern in the industry
regarding this market. Nonetheless, the interest by the general public for low-cost remotely
piloted platforms has grown in recent years, but these aircraft are often manipulated by
untrained operators and do not possess relevant safety mechanisms. The current work is part
of a larger project [2] that aims to tackle this issue in the domain of low-cost UAVs, by
focusing on flight energy management, mission planning and obstacle detection and
avoidance, as illustrated in Fig.1.

Figure 1 – Low-cost UAV safety enhancement

The energy management (or energy monitoring) module is responsible for assessing the
energy requirements and expected energy balance for the assigned mission, and for the
aircraft's safe return to base, accounting for meteorological conditions experienced such as
wind and solar radiation. The mission planning module verifies the need to adjust the mission
according to the energetic constraints identified, and plans a different mission if necessary.
The obstacle detection and avoidance module should detect threats in real time and issue a
warning to the operator or automatically trigger the execution of an evasive manoeuvre. If an
energetic deficiency is detected, or an evasive manoeuvre is solicited, the mission should be
adjusted, and the change communicated to the energy management module for the reevaluation of the aircraft's energetic requirements. The final goal is to ensure that the
aircraft can execute the mission successfully or return to base safely when necessary, through
automatic mission planning and management, or by providing directives for the operator to
intervene. Figure 1 illustrates the interaction between the three modules.
The overall goal of this work is to contribute to the increase in low-cost UAV safety, through
the development of a system capable of generating an updated estimate of the state of total
energy remaining on-board the aircraft at the end of the mission (the margin remaining in
terms of energy), capable of being run on the airborne avionics hardware, enabling better
energy awareness when planning a mission or advising a mission adjustment or a return to
base if the energy margin drops below a defined safe value. The first estimation is done preICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal
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mission (offline) and later the update of the estimate is periodic as the mission progresses
(online), taking into account the conditions experienced (wind, solar radiation, handicapped
airframe or trajectory change, either due to a pilot or ground control command or automatic
obstacle avoidance manoeuvres), as well as those predicted for the remainder of the mission.
2

Related Works

Predicting the mission energy requirements is essential to evaluate the capacity of an UAV to
complete it safely. In [3] a mission energy prediction model for unmanned ground vehicles is
proposed with online updates given the measurements made. In [4] an energy consumption
model for static and dynamic components of an unmanned ground vehicle is derived, which
can be used to calculate the online energy consumption of the components or to predict
mission energy requirements. In the case of autonomous underwater vehicles [5], a linear
regression model is used to estimate the energy consumption of the vehicle, obtaining the
linear coefficients through a least squares fitting method applied on recorded data.
Reference [6] presents an energy model to estimate the energy required for the mission,
based on experimental characterization of the propulsion system, as well as an offline
mechanism to estimate if enough energy is available to complete the mission safely, and an
online method to determine how much energy is required for a safe return to the launch
position, and when this command should be triggered.
Development of a system with the capacity to generate an updated estimate of the state of
the total energy remaining on-board an aircraft at the end of the mission is, to the best
knowledge of the authors, scarcely discussed in the literature. As such, this work contributes
to the energy awareness estimates for UAVs, introducing methods not previously considered
to periodically evaluate the capacity of a given UAV to complete the assigned mission, in real
time, and considering the influence of meteorological conditions.
3

Energy Estimation Models

Figure 2 provides an overview of how the estimation of the remaining energy at the end of
the flight is obtained.

Figure 2 – Energy balance at end of mission

In essence, for a given instant during the mission, this is an energy balance problem. The
problem of energy balance is divided in two stages: past energy flow and future energy flow.
The past energy flow analysis starts with the initial state of the system, the energy available
in all energy sources at the start of the mission, then the energy flowing out of the system
(measured consumed energy) is subtracted, and the energy harvested (flowing into the
system) is added. This results in the energy available in the energy sources in the present (at
time instant t).
Knowing the present state of the system, all that is left to do to obtain the future energy flow
is to subtract the expected energy to flow out of the system in the future (required energy to
complete the mission) and add the expected energy to flow into the system in the future
(solar energy expected to be harvested in the remainder of the mission). This in turn results
in the estimated final state of the system, the estimated remaining energy in the sources at
the end of the mission.
Assessing the energy available in the sources of the aircraft at a given time instant requires
measurements of current and voltage in different positions of the electric circuits on-board,
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as well as of volumetric fuel flow rates out of the fuel tank in case the aircraft is powered by
fossil fuels, such that the past flow of energy into and out of the system can be evaluated.
The energy available in the energy sources at the start of mission is modelled by
(1)
where subscripts p and k refer to the potential and kinetic energies of the UAV at the start of
the mission, respectively. The initial energy stored in the battery is given by
(2)
where SoC is the state of charge of the battery (between 0 and 100%), Qnom is the nominal
charge of the battery and Unom is the nominal voltage of the battery. The initial energy
contained in the fuel tank is related to the volume of fuel it contains,

(3)

where ufuel is the specific energy of the fossil fuel.
The model for the energy consumed is given by

(4)
where the terms are given by

(5)

(6)
and for the solar energy harvested from the beginning of the mission until time instant t,
(7)
This assumes that the quantities UB, IB, UPV, IPV and Vfuel are measured. It is important to
notice that IB can be both positive and negative, depending on whether the battery is being
discharged or charged, respectively.
To estimate the energy remaining in the sources at the end of the mission, it is necessary to
estimate, at a given time instant, how much energy is still required to finish the mission and
how much solar energy is expected to be harvested until the end of the mission,
(8)
The required energy to complete the mission is obtained by estimating the future
consumption of the propulsion system, the future consumption of all the avionics equipment
and also taking into account the change in mechanical energy between the instant of
calculation t and the end of the mission,
(9)
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Assuming that the power required to operate each avionics component is constant throughout
the mission, the required energy to power the avionics systems is estimated as

(10)
where Pinstr_i is an array whose elements are the (constant) power required to operate each
instrument on-board the aircraft.
To estimate the required propulsion energy to finish the mission successfully three different
approaches were considered. The first approach (M1) estimated the propulsion power
required to maintain flight in an equilibrium condition (cruise or hover). Integrating the
propulsion power required to fly in the equilibrium condition over the expected remaining
mission duration nets the propulsion energy required for flight in this equilibrium state. A
correction (or safety) factor, determined experimentally or through flight simulations, should
be used to make the estimate closer to the real value.
The second approach (M2) is based on the force diagram of Figure 3, from which the required
thrust T is obtained.

Figure 3 – Force diagram for a generic UAV

The balance of forces is given by

(11)
where B represents the buoyancy force. The drag polar curve CD = f(CL) and the relationship
between lift coefficient and the angle of attack (CL = f(α)) of the UAV are used in addition to
Eq.(11) to solve the balance of forces, assuming the desired acceleration for each mission
segment, the weight and buoyancy (in case the UAV in study is a dirigible balloon) of the
aircraft are known. The climb angle  is calculated according to the waypoints defined during
mission planning.
The UAV types considered all use propellers to generate thrust, which is related to the power
that has to be transferred to the air by the propellers for a given manoeuvre. Using the
momentum theory [7] it is possible to estimate the mechanical power that the propeller is
required to transfer to the air as
(12)
where rp is radius of the propeller, ω is its angular velocity and Cp its power coefficient,
which can be obtained from experimental characterization of the propeller or from
appropriate tables as a function of thrust required and airspeed. The total propeller power
required is then obtained by summing the power required from each of the individual
propellers. Finally, using the estimated efficiency of the propulsion system, the electric
propulsion power required to be extracted from the sources in the future can be estimated as
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(13)
The propulsion required energy is therefore obtained by integrating the propulsion required
power that has to be extracted from the energy sources in the future, thus

(14)
A third approach (M3) to determine the required propulsion and avionics power required is to
experimentally characterize the energy requirements of an aircraft as a function of airspeed,
exemplified in Figure 4 for a small fixed wing solar powered UAV [8] while in cruise condition.

Figure 4 – Power required as a function of airspeed for the LEEUAV during cruise

If it is possible to provide an estimate for the required airspeed at different flight stages, the
required propulsion energy to finish the mission can then be obtained by integrating the
corresponding value of required electric power from the curve over the expected remaining
duration of the mission,
(15)
Notice that since this particular experimental characterization is only valid for cruise, this
approach results in an underestimation of the power requirements for take-off and climb. If a
more detailed experimental characterization of the power requirements for different flight
stages was available, a better quality estimate could be obtained.
Lastly, for the particular case of a solar UAV, the energy to be harvested for the remaining
mission needs to be estimated. Assuming level flight (which constitutes the largest
percentage of mission time), the approach of reference [9] can be used to estimate the solar
irradiance in a given location, at a given time. It should be noted that this model is used for
aircraft operating at high altitudes, and the effects of temperature, humidity and albedo are
not accounted for. The expected energy to be harvested from a given time instant t until the
end of the mission is finally obtained by integrating the power output of the solar panel over
time, as
(16)
where J is the solar radiation (or solar power per unit area), SPV is the solar panel area and PV
is its efficiency.
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4

Simulations and Results

In this section the simulations performed on the EMS and the main results obtained are
discussed.
The online simulations were performed by using a Simulink® model of a multirotor available
on the internet, which had some flaws in the control system designed, for example, while
moving in a straight line, the motors angular velocity would be the same as that of the hover
condition, independently of the reference ground speed. The angular velocity of the motors
only changed to perform attitude corrections. Nonetheless this model was used in the online
simulations due to a lack of alternatives.
The offline simulations were performed using MATLAB® scripts and available data regarding
the LEEUAV aircraft.
The online simulations are intended to preview the behaviour of the EMS through the course
of an entire mission, with continuous updates. The first method (M1) to calculate the
required energy to complete the mission was used in this case. However, it was not possible
to perform the simulations including the influence of wind on the dynamics of the aircraft due
to the limitations of the control system designed for the multirotor.
The correction factor $C_f$ was first calibrated by performing a series of simulations with
different missions under different conditions. Due to the issues with the control system,
discussed previously, it was found that the correction factor has no relationship with the
mission duration, which is not realistic. Despite this fact, the maximum value found for the
$C_f = 1.0487$ is used in order to perform the following analysis and evaluate the
performance of the EMS given this choice.

Figure 5 – Mission path for online simulations

The mission path chosen for the online simulations is shown in Fig.5, with the initial and final
points on the ground, and the path being followed at an altitude of 10m. The results of this
simulation, therefore the values of each parameter of the past and future energy balances,
are shown in Fig.6.

Figure 6 – Estimate for the energy remaining at the end of the mission and its components

The qualitative analysis of Fig.6 is promising. As the mission progresses the consumed energy
increases as expected, starting at 0 J and ending with its maximum value; similarly, the
estimate for the required energy to complete the mission decreases over time, having its
maximum value at t0, and reaching 0 J at the end of the mission. Notice that the estimate for
the required energy at t0 is almost equal to the value of the consumed energy at tf, which
indicates that the estimate for the required energy is very satisfactory. The energy available
in the energy sources (battery and mechanical energy in this case) decreases over time as
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expected. From its initial value it decreases around 35 kJ until the end of the mission, around
the same amount of total consumed energy.
The estimate for the energy remaining in the energy sources at the end of the mission should,
ideally, be a straight line (constant value over time), meaning that at any instant, during the
course of the mission, it is possible to predict the final state of the energy sources. This
parameter is the most important in the context of the energy monitoring system. Its analysis
is what allows the operator or the mission planning module to understand whether or not
there will be enough energy available to finish the planned mission. If the value drops below
zero at any moment, it means the UAV will not have enough energy to finish the planned
mission successfully, and the mission should be changed accordingly. However, for a real
scenario, a safety threshold must be defined to avoid incidents.
In the case of this particular mission, since the energy remaining estimate is approximately at
around 84% of the total energy of the battery during the whole duration of the mission, it
means that this mission is feasible.
Since it was not possible to perform flight tests to collect data, and no guidance and control
Simulink models of the aircraft were available, only offline simulations were performed for
the case of the LEEUAV [8], given the available data from previous works (polar curve,
relationship between lift coefficient and angle of attack, and Fig.4, to assess the
performance of the EMS in this case. The offline simulations aim to predict if the planned
mission is feasible (before take-off). In this case, the second (M2) and third (M3) methods are
used to estimate the required energy to complete the mission. Additionally, the simulations
were performed for a simple climb, cruise and descent mission profile, in which it was
assumed that the aircraft turns off the engines and glides to the landing point during descent.
The mission profile and the corresponding ground speed profile are shown in Fig.7.

Figure 7 – Mission profile

An initial simulation without wind was performed to compare the predicted propulsion power
requirements for different flight stages using each method used to estimate the required
energy to complete the mission, and the results are shown in Tab.1.
Table 1- Comparison between the predicted propulsion power required to fly each stage by each method
Flight stage
Climb
Cruise
Descent

M2
578.3 W
132.8 W
0

M3
247.1 W
64.4 W
0

Method 3 is very accurate at predicting the power required to fly during cruise, due to the
fact that it derives from an experimental characterization. This means that method 2
overestimates the power requirements for cruise by approximately 106%. Method 3 on the
other hand, severely underestimates the power requirements for climb, since the
experimental characterization on which method 3 is based on was performed only for the
cruise condition, and no data was available for climb. The required power for the descent
stage is zero since it is assumed the aircraft glides while descending.
It is possible to conclude that these methods are sensitive to the quality of the data available
to perform the estimates and, to improve them, better data has to be obtained.
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For the following simulations, an arbitrary temporal wind profile was chosen. The influence of
performing the mission in different days of the year (day 172 - Summer Solstice, and day 355 Winter Solstice) and different starting hours was also investigated. The results obtained are
shown in Tab.2.
Table 2- Results of the offline simulations
Energy (kJ)
Esources,t0
Ereq M2
Ereq M3
Esolar|pred
Erem M2
Erem M3

Day 172, 9:00
408.9
836.6
382.6
627.2
199.5
653.5

Day 172, 15:45
408.9
836.6
382.6
428.6
1.0
454.9

Day 355, 9:00
408.9
836.6
382.6
263.0
-164.6
289.3

Two main conclusions can be drawn from this table. First it is possible to observe that during
the Summer Solstice more solar energy is expected to be harvested compared to the Winter
Solstice when the mission begins at the same hour. Also, on the same day more energy is
expected to be collected if the mission starts in the morning than later in the afternoon.
Secondly, the remaining energy term provides insight into under which conditions it is
possible to complete the mission safely. With the temporal wind distribution and using
method 2 to calculate the required energy to complete the mission, it is predicted that the
mission can be completed safely in the Summer Solstice if it starts at 9h, and the battery
would still have around 50% of its total energy at the end. If the mission starts at 15h45
however, the battery is predicted to finish the mission with less than 1% of its total energy,
which is low enough to raise safety concerns, and the mission should be re-planned. During
the Winter Solstice, the value of remaining energy is negative, meaning that the battery does
not have enough energy to complete this mission, since not enough solar energy would be
collected to compensate the amount consumed. If method 3 is used instead to calculate the
required propulsion power, then the conclusion would be that this mission could be
completed safely in any of the conditions considered. In reality, this probably would not be
true since given the available data, the power requirements for climb would be
underestimated by method 3. With better data available, this method would be more useful
and provide more accurate remaining energy estimates.
It was also found that calculating the propulsion power required is much faster with method
3, since in this case the required electric power is directly related to airspeed, while in the
case of method 2 it is necessary to search the propeller performance tables for the right
parameters given the required trust and airspeed. In longer missions, method 3 would also
dramatically outperform method 2 in terms of computation speed.
5

Conclusions

In this work, an Energy Management System for the Drones Safe Flight project [2] was
proposed, which evaluates the past and future energy balance of the on-board energy sources
of a UAV. Three different estimation methods for the required energy to complete the
mission are presented. The performance of each method and of the overall EMS was discussed
and qualitatively validated.
The first method was based on the idea of having a base energy estimate corrected by an
empirical factor. The maximum correction factor found, after simulating a specific mission
under slightly different forecasted conditions, should be used to avoid safety issues by
overestimating the mission energy requirements. Additionally, a safety factor should also be
included to account for unforeseen disturbances, such as real wind conditions and unexpected
obstacle avoidance manoeuvres.
Simulations with the second method used propeller manufacturer data were not accurate
enough for real applications, overestimating the power requirements for cruise by as much as
106%. Therefore an experimental characterization of the particular propeller used on the
aircraft is required to obtain better estimates. The polar and the lift coefficient and angle of
attack curves used were obtained through software tools, potentially being a source of error.
Additionally, the expression used to obtain the propeller mechanical power is based on an
equation valid for helicopters in hover, adding extra error.
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The third method is highly accurate in predicting the energy requirements for the cruise
stage, but since only data for cruise was available the power requirements for the climb stage
are underestimated.
These three proposed methods are highly sensitive to the quality of the data and tools
available. The biggest challenge found in this work was obtaining appropriate data and
simulation tools to validate the proposed methods. The three proposed methods are simply
workarounds the problem of not having a control and guidance model of the LEEUAV [8]
available, leading to underwhelming results. With this in mind the results obtained, although
qualitatively satisfactory, should be considered with some criticism.
Clearly there is room for improvement in future work, although this work attempts to assert
the importance of the remaining energy estimation for the safety of low-cost UAVs. This
parameter is useful when trying to predict mission feasibility, enabling better energy
awareness during mission planning, and contributing to an online assessment of energy
resources and mission energy requirements to enhance safety and prevent accidents.
However it does not take into account situations where, for example, a very demanding climb
condition would exhaust the battery's energy, even though if the flight continued the total
energy balance could be positive since in cruise excess solar energy could be collected to
recharge the battery. A failsafe to account for situations like these would have to be
implemented, for example by breaking down the energy balance problem into subproblems
for each mission segment, and if in any segment the remaining energy at the end of the
segment was predicted to be negative then the mission would not be feasible.
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Abstract
The use of Self Compacting Concretes (SCC) has considerably developed during the last years and a growing attention
is carried out about the study of their rheological and mechanical properties. The incorporation of fibers in the SCC
composition of the concrete is of interest that deserves to be studied.
The objective of this work focuses on the formulation and the properties of concrete made from local materials local
and reinforced with steel fibers. The behavior assessment concerns then the fresh and hardened state. Fibers; Two
types of fibers the first commercialized as (FIBRETEX A), the second it is simple rounded steel wires cut at identical
dimensions like FIBRETEX. These latter are considered as recycled workshop waste.
The results of the present work suggest that the used fibers are comparable to other steel fibers incorporated in
concretes so far. They are completely capable to give similar performances as reinforcement in self compacting
concrete.
Keywords: Self-Compacting concrete, steel fibers, reinforcement, mechanical properties, rheological properties.

1. Introduction
The current trend of the industrialists of concretes. These concretes were finalized initially
by researchers of the university of Tokyo the early 1980s [1]. The concrete goes more and
more towards the use of Self compacting. The SCCs are very fluid, homogeneous and with
higher stability, they are implemented without vibration. This establishes a great advantage
for the realization of the constructions. The SCC allows to fill complex shape frameworks;
where the density in steel reinforcement is very important. In this purpose, the SCC should
have well defined properties at the fresh state to know the fluidity degree (flow table test),
the filling capacity (box in L) and the resistance in the segregation (stability in the sieve), to
assure the rheological stability, the use of organic additives (superplasticizers and viscosity
agent) and mineral additions turns out to be necessary. Nevertheless, the research on the
understanding of the rheological behavior for SCC always remain relevant importance [2].
The concrete is qualified of Self compacting concrete when the final material answers certain
requirements in the fresh state and in the hardened state. So his formulation has to contain
at least one chemical additive and a mineral addition to satisfy the conditions of the
workability and the stability. These characteristics nevertheless limited his use: he is fragile,
lit resists badly to tensile strengths and it is subject to the cracking in the case of the thin
elements. Therefore, fibers could be added which can bring a better answer to the problem
of the weakness of the concrete and minimize the risk of cracking. This allowed to improve
its durability and its resistance, then fibers generally play a reinforcing role which
compensates the low resistance for tensile strength of the concrete by sewing of the micro
and macro cracking occurring in the concrete matrix. Fibers also have the capacity of the
control of the opening of cracks, playing the role as energy absorbers [3]. The cost of the and
the necessity of the ease of placing are factors limiting for the moment its large utilization
[4].
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The addition of fibers in the concrete matrix in a fresh state causes stiffening of the mixture
and an accompanying loss of workability; so that mixing difficulties in mixing, placing and
finishing procedure will be arise [5].
The incorporation of fibers in the concrete disorganizes the granular skeleton and leads to
loss of mixture workability those results in a difficult concrete placement. Gains brought by
fibers are only obtained after an optimization of mixture [5].
The present study has for objective to estimate the rheological and mechanical properties of
a self compacting concrete reinforced with steel fibers commercialized under as trade mark
(FIBRETEX A), thin cut rounded steel wires and a mixture both. The fibers were used with
different percentages to see their influence on the properties of the fiber reinforced SCC at
the fresh state and the hardened state.

2. Experimental program
2.1 Materials
The used Cement is a CEM II/B 42.5 delivered from the Lafarge cement plant region of M’sila,
having a density of 3.1.
For aggregates, the originally siliceous sand resulting from OUED MAITER in the region of
Boussaâda wilaya of M'Sila was uesd. Two fractions of limestone crushed gravel (3/8,8/16)
from COSIDER quarry from local region of Bordj Bou Arreridj were utilized. Marble fillers
powder of fraction 0,08 mm having a density of 2.67 was kept at variable dosages for the
experimental program.
The super-plastizier MEDAPLAST SP40 delivered by a local manufacturer GRANITEX and the
mixing water from the laboratory of civil engineering for concrete mixtures formulation were
used[6, 7].

2.2 Fibers
The program used industrial steel anchor fibers of 50mm of length and 1mm of width with
circular transverse section and shape with hook and commercialized by TEKNACHEM company
Sétif region. The choice of this type of fiber is proved by the shape which gives a good
adhesion with the matrix. Further, steel thin wires fibers of the same dimensions were
utilized as second type.
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Figure1 Sieve Analysis grading curve of aggregates (sand and gravel).

2.3 Composition of SCC mixtures
For mix design the classical composition for has not been adopted for this program.
The necessary conditions allowing to guarantee the self-compacting and easy placing while
based on compositions proposed in the specialized literature were respected in the due
formulation of SCC mixtures [8]. It is a question of a choice for the proportioning of
constituents in one cubic meter (1 m3) of concrete by having the following parameters, a
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 227

proportional of gravel to sand relationship of G/S equal to one (G/S= 1) and a water cement
W/C ratio of 0.4, 0.5 and 0.6. A defined dosages for the additions such as the superplastizier
(1.7 % of the weight of cement) and a variable percentages 10, 20 and 30 % of marble fillers
were maintained for this program. To be able to compare the performances of various
concretes independently of the cement factor, we fixed the dosage of the latter at 420 kg /
m3. A total of ten mixtures beside a control concrete mix (100 % cement) for fiber reinforced
SCCs were prepared. The mixtures compositions are detailed in the following table 2.
Table 1 - SCC mixture constituents proportion (by cubic meter)
Constituants
Sand
Gravel 3/8
Gravel 8/15
Cement
Water
Super plastizier
Filler (marbre)

SCC Mix (Kg/m3)
800
416
400
400
194.72
8.8
40

2.4 Mixing and Specimen preparation
The preparation of the SCC mixes asks for more attention and precision. To succeed this task
of formulation several trial preliminary tests on the fresh concrete, following the same stages
of preparation of an ordinary concrete were made. The rheology tests were performed
immediately after the mixing on the fresh concrete; they are realized at least twice to
validate the obtained values. Fiber reinforced SCCs mixes followed the same stages of
preparation, then the amount of incorporated fibers was added in rains with continuous
mixing for around 4 minutes. A total of 120 cubic (10x10x10) cm 3 specimens for the
compression test sand the same number of prismatic ones (7x7x28) cm3 for flexural essays at
sets of three for each test were prepared.
Table 2 - Composition for types of SCCs mixtures studied
Mix
Cc
CF1
CF2
CF3
CD1
CD2
CD3
CM1
CM2
CM3

Fiber Type
Reference (without fibers)
FIBERTEX A
FIBERTEX A
FIBERTEX A
Wired Fiber
Wired Fiber
Wired Fiber
Mixed (50%F+50%D)
Mixed (50%F+50%D)
Mixed (50%F+50%D)

Dosage (%)
-0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5
0.3
0.4
0.5

3. Results and Discussion
3.1

Properties of Steel fiber reinforced SCC’s and control(Fresh state)

The caracterization at fresh state SCC’s was realized after mixing in accordance with the
french association of civil engineering recommendations (AFGC, 2000), mainly, the slump
flowability test, L_box test and the segregation satbility sieve test designed to assess the
workability of SCC mixtures
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Concrete type

Tableau 3 - Rheological properties of SCC
Rheological properties
Flow table test (mm)

L-box (H2/H1)

Segregation index (%)

Cc

728

0,889

8,26

CF1

721

0,88

8,01

CF2

673

0,87

7,30

CF3

665

0,83

6,82

CD1

715

0,86

7,72

CD2

664

0,84

7,43

CD3

649

0,80

7,17

CM1

719

0,87

7,78

CM2

68

0,81

7,55

CM3

658

0,78

7,16

The use of fibers is well known to affect the workability and flowability of plan concrete
intrinsically. However, many researchers tried to overcome this problem by using the most
workable concrete would be achieved using the optimum aggregate proportions and
especially by fixing the optimum content of sand to achieve the best workability as well as,
the adding of superplasticizer which can give the concrete high flowability and workability
without segregation [9].
CM3

CM2
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CD2
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CF2
CF1
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Figure 2 Flow table test results for the different concrete types.

It can be noticed from figure 2 noticed a slight reduction of the values of slump of fiber
reinforced SCCs at the percentage of 0.3, 0.4, 0.5 % compared to the control concrete mix.
This can be explained by the lack of workability caused by the effects of frictions between
fibers and the matrix of the concrete, this leads (drives) to a decrease of handiness; in the
case of CD3, this reduction is more important for the 0.5 % dosage further to their sticky mix
motion provoking slow spreading of concrete material.
The influence of steel fibers on the flowing of concretes is a function of their dosage and
their type. On the other hand the fine particles of the additions of marble powder filling the
available space between the particles of the mortar. Hence, increasing the compactness of
the mixture by improving the total arrangement of particles in the matrix. Consequently, the
quantity of water which occupied the space is freed in the interstitial solution, what is
translated by a better fluidity (flow). However, beyond a critical dosage in fibers content, the
frictions between particles sound to be much more important.
The L-box test which allows to verify the capacity of a concrete to pass by in a dense
reinforced area. It seems clearly according to the results obtained on the box-L that the
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greatest recorded value, is at the level of the composition of witness concrete without fibers
and it decreases with the incorporation of fiber. All the mixtures give acceptable filling
capacity results and fit well with recommended described for Self compacting concretes,
excepted for the CM3 which gives a value of 0.78, while it has to be equal to 0.8 or more [8],
this could be accepted as critical percentage filling capacity dur to the higher dosage of
fibers from one side and the type of fibers as a mixed of varieties of two natures. The
increase of the dosage of fibers made difficult the flow and conduct impeachment of the
concrete fluidity, especially for the CF3, CD3, CM3. We can note also for the RF SCCs an
optimal dosages of 0.5 %. But beyond this content, we raise a decrease of the workability at
much marked rates.
0,9
0,88

0,86

L-Box (%)

0,84
0,82
0,8
0,78

0,76
0,74
0,72

Cc

CF1

CF2

CF3

CD1

CD2

CD3

CM1

CM2

CM3

Concrete Type

Figure 3 L box test results for the different concretes types.

The results obtained by the stability sieve test, mark an improvement of the stability with the
incorporation of the metallic fibers. The good adhesion between the paste and the fibers
explains this advantageous behavior.
The role of fibers FIBERTEK A is more important in the concrete stability for the fresh state.
This result demonstrates the fiber FIBERTEK resulting in an increase the adhesion between
fibers and paste. The values registered for all fiber reinforced SCC mixtures are lower
compared to control mix Cc without fibers(less than 8) [10, 11].
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Figure 4 Segregation index test for the different concrete types.

3.2 Mechanical Properties of Steel fibers reinforced SCC’s and control
(Hardened state)

Compressie Strength Rc (MPa)

The mechanical response to compression is one of the characteristics the mostly studied,
likely because it throws generally a global image of the quality of the concrete, because it is
directly bound to the structure of the hydrated paste of cement.

7j

60

14j

28j

60j

CD1

CD2

CD3

50
40
30

20
10
0

Cc

CF1

CF2

CF3

CM1

CM2

CM3

Concrete types

Figure 5 The compressive strength (Rc) for the different concrete types at 7, 14, 28 and 60 days age.

It can be noticed that SCCs with fibers having anchors are clearly more resistant than those of
the simple thin wires steel fibers for all the terms and this difference attributed to the
mechanical properties of fibers. The metallic fibers insure a delay of the appearance of the
first crack and efficiency in the limitation of propagation through the concrete matrix, thanks
to their good adhesion but the elastic modulus which not high brought up them to be less
profitable. Fibers with hunger or anchor and cauterized by a high module of elasticity get a
reserve of safety very important for the SCC with fiber reinforcement.
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 231

The association of fibers with hooks makes them available at low-price on the Algerian
market. Their use lead to an improvement of the mechanical resistances compared with the
simple steel fibers for all the dosages and for all the terms. For the hybridization of fibers,
the test results in compression showed that the association of fibers brought at the same time
a gained ductility and an increase of resistance [12].

Flexural strength Rf (MPa)
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Concrete types

Figure 6 The tensile strength for the different concrete types at 7, 14, 28 and 60 days

According to the results obtained the use of the steel fibers and thanks to their good adhesion
improves the flexural strength of the SCC with wire thin steel fibers till the percentage of
17.92 % in 60 days and 12.63 % in 28 days for the 0.5 % dosage. The mixture of fibers improves
the flexural strength of the fiber reinforced self-compacting concrete up to 19.67 % in 60
days for the 0.5 % dosage in comparison with reference concrete without fibers.
It can be noticed that the resistance to tensile strength by flexion of the CF’s mixtures is
superior to that of the CD’s and even for combined types of fibers. This can be explained
essentially by the effect of the length and the nature of fibers used [13].

4. Conclusion
The objective of our work consists in realizing a fiber reinforced self compacting concrete by
the addition of two types of steel fibers at three different percentages; this to see the
influence of these fibers on the characteristics of the SCC at the fresh and in the hardened
state. The effect of shape and dosage is considered in this study. These are compared to a
control concrete without fiber. According to the obtained results, it can be noticed that two
important characteristics of the fiber influence strongly on the workability of reinforced SCC
resulting in a lower fluidity of the fresh state.
It is worth to mention for the hardened state compression strength test and especially the
flexural strength test that the failure mode has been completely modified, this because the
change from a brittle mode to a more ductile behavior mode of failure. That passed from a
mode of fragile breaking to another mode with regards to as the SCC without fibers, where
the test specimen is completely broken in two. For fiber SCCs a progressive and ductile
failure mode is noticed where the test showed the specimen in a single piece and difficult to
break. It translates the mechanical role of the fibers which is activated after appearance of
cracks.
For the influence of the percentage of fibers and according to the results, the increase of the
dosage of steel fibers in concretes influences negatively the rheological properties at fresh
state and gave advantageous increase of the compressive and flexural strengths compared to
control SCC mix without fibers.
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Abstract
Composite metal foams have been shown to possess high relative mechanical properties such energy absorption, thermal
insulation and damping capacity, which are attractive to several application, mainly in the transportation industry. Even
though there are many routes for their manufacturing, there is a current trend to use processes that use Lightweight
Expanded Clay (LECA) as a permanent space holder. These are characterized for their reduced cost, low density, good
thermal/acoustic insulation and being chemically inert, thus they are an easy way to produce low-cost composite metal
foams. However, there seems to be a shortage in information regarding the mechanical properties of these particles, thus,
the referred cellular composites are not able to be fully characterized and simulated by numerical routines. This study
presents the determination of the elastic properties of LECA particles by inverse engineering, correlating the values of
experimental compression testing to numerical results from Linear Elastic FEA with Direct Optimization routines. It is shown
that the value of Young’s Modulus is dependent to the sample diameter, assuming the values of 200, 280 and 640 [MPa] for
the diameters of 5.08, 7.59 and 10.65 [mm]. In terms of Poisson’s Ratio, it is suggested that this variable is fairly stable
when the particle diameter changes, assuming the values of 0.34, 0.36 and 0.36 for the referred diameters.
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Determining the Elastic Properties of Lightweight
Expanded Clay (LECA) Particles by FEA
Introduction
Composite metal foams (CMF) are studied since the beginning of the 20 th century [1], once it
was noticed that the transformation of metals, in their bulk shape, into a cellular form would
improve specific characteristics as energy absorption [2], thermal insulation [3] and damping
capacity [4]. These characteristics are desirable in several applications, especially in the
railway, aeronautic, aerospace and automotive industries [5].
Generally, these cellular structures are manufactured employing light-alloys (based on Al and
Mg) and may be processed by in-melt gas inflation [6], particle (mainly TiH2) decomposition in
semi-solids/liquids [7;8], powder metallurgy [9], replication by vapour/electro deposition
[10;11], entrapped gas expansion [12] or casting by the use of space holders [9]. Regarding
the latter, it is common to use a fugitive phase with leachable particles e.g. salt [13;14] or
carbamide [15] that are posteriorly removed by water dissolution [16]. Nevertheless, some
studies show the use of low density hollow spheres [17] (e.g. steel hollow spheres [18]) or
perlite [19] as permanent space holders. These allow a close control of density and pore
size/shape, which have a crucial role in the overall mechanical properties [20].
Recently, there have been used Lightweight Expanded Clay (LECA) spheres as a permanent
space holder to obtain low-cost composite metal foams [5;21]. These spheres show some
attractive properties: high porosity (i.e. low density), good thermal/acoustic insulation [22]
and are chemically inert [23]. Furthermore, they have already been successfully used as filler
in concrete composites [23;24]. Although there are some attempts to determine
experimentally the behaviour of this kind of composites (e.g. [5;21]), there is still a shortage
of information on this matter. Given that the properties of bulk alloys are thoroughly studied,
there is an absence of specific data concerning the mechanical properties of LECA,
compromising the successful characterization and computational simulation of these
composites (e.g Finite Element Analysis (FEA) and/or homogenization routines).
The objective of this study is to determine the LECA spheres bulk elastic properties (Young’s
Modulus and Poisson’s Ratio) by inverse engineering, using direct optimization routines based
on isotropic linear elastic FEA. By the use of reference stiffness obtained by experimental
compression tests in particles with different diameters, modeled spheres are simulated in
their elastic domain in the same experimental configuration and their stiffness is compared as
the input elastic properties are changed. As a minimum error (<1% relatively to the
experimental reference value) is reached, the two elastic constants are determined to
represent the sphere bulk elastic properties and may be used as reference for future
computational studies. Additionally, the effect of particle size on the bulk elastic properties
is determined to allow a correction of the referred properties in composite simulation with
different particle sizes.

Methodology
i) LECA Particle Characteristics
Lightweight Expanded Clay (LECA) particles are porous spheres obtained by the processing
solid clay that is infiltrated by gas to promote their expansion. Their average composition
may be observed in Table 1.
Table 1 - Average LECA composition.
Compound
Percentage [%]

SiO2
61.95

Al2O3
17.91

Fe2O3
8.18

K 2O
3.90

CaCO3
5.39

MgO
1.38

S
0.57

Other
Balance
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To determine the role of particle diameter in the overall bulk elastic properties of LECA
spheres, there were selected three nominal diameters to be tested: 5.0, 7.5 and 10 [mm].
Given that each individual spheres may present different real values of diameter, there were
measured 50 LECA samples per tested diameter to determine their true dimensions. From this
analysis it is determined that the average values (Table 2) of the tested particles are,
respectively, 5.08, 7.59 and 10.65 [mm].
Table 2 – True LECA sample dimensions.
Nominal
Diameter [mm]
5.0
7.5
10

Average
Diameter [mm]
5.08
7.59
10.65

Standard
Deviation [mm]
0.36
0.76
10.65

ii) Experimental Compression Testing
The measured samples (50 LECA particles per tested nominal diameter) were submitted to
static uniaxial compression tests using an AMTEK LR50K Plus universal testing machine with
the following criteria: (i) test performed in displacement control; (ii) crosshead speed of 0.1
[mm/min]; (iii) stop the test when particle fractures by visual inspection of the samples and
sudden drop in load values. Sample deformation (ΔL) and applied loads (F) were recorded to
calculate the stiffness of the samples. Sample Experimental Stiffness (KEXP) was determined
by the slope from a linear regression (Equation 1) function (FLREG) of the experimental data
(Equation 2).

iii) Compression Simulation – Finite Element Analysis
A modeled sphere, representative of the LECA samples, was assembled between two plates
that represent the testing machine clamps (Figure 1). The diameter of the samples was
modelled to assume the average values that were determined in Table 2 and the input
parameters that were adopted for the basic compression simulation on an isotropic linear
elastic configuration using ANSYS 17 are represented in Table 3. Fundamentally, the modelled
sphere was subjected to a vertical compression by the displacement of Plate 1, while Plate 2
remains fixed. Reaction Loads (FFEA) in Plate 2 are recorded to determine the Numerical
System Stiffness (KFEA), recurring to Equation 3 where v is the Plate 1 dislocation.

Figure 1 – Representation of FEA model.
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Table 3- FEA input conditions.
Material
Sphere-Plates
Connection
Mesh
Boundary
Conditions
Solver

Young’s Modulus [MPa]
1 - 1000
Poisson’s Ratio [-]
0.001 – 0.499
Plates 1 and 2
Rigid
Type
Frictionless
Formulation
Pure Penalty
Element Type
SOLID187
Description
Quadratic – High order 3D – 10 noded
Sphere
{u=0;w=0} [mm] in contacting nodes
Plate 1
{u=0;v=-0.1;w=0} [mm]
Plate 2
{u=0;v=0;w=0} [mm]
Sparse direct equation solver
Sphere

iv) Inverse Engineering Criterion
According to the numerical results, the values of Numerical System Stiffness (KFEA) were
compared with the Experimental Stiffness (KEXP) and an Error Function (Error) was calculated
via Equation 4.

Results and Discussion
i) Experimental Compression Testing
Uniaxial compression was performed in LECA samples with different diameters (Figure 2 – a).
The referred spheres were compressed between two steel clamps (Figure 2 – b) and the test
was stopped after sample fracture (e.g. Figure 2 – c). The average Load-Dislocation curves for
the tested sample diameters are shown in Figure 3. Additionally, the regression fit functions
that were plotted to determine the Experimental Sample Stiffness (K EXP) are also presented.

Figure 2 – Experimental compression of LECA spheres: a) previous; b) during test; and c) post-fracture.

Figure 3 – Average experimental uniaxial compression testing of LECA samples.
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By the correlation of the regression fit functions, it may be observed that the behavior of the
tested samples in compression until fracture is approximately linear, however, there are
fluctuations along the linear pattern that are attributed to fragile micro-cracking in the
samples. This correlation with a linear behavior is fundamental to validate the use of a linear
elastic approach on the performed numerical routines. Table 4 presents the determined the
Experimental Stiffness (KEXP) values for the tested sample diameters. It may be noticed that
these values are enhanced as diameter increases, being this fact correlated with the variation
of base material mechanical properties and with simple increase of base material amount.
Table 4 - Experimental stiffness values.
LECA Diameter
[mm]
5.08
7.59
10.65

KEXP - Stiffness
[N/mm]
175.61
265.42
280.05

R2 – Correlation
[-]
0.94
0.83
0.92

ii) Compression Simulation – Finite Element Analysis
The numerical simulations and optimization routines were performed to determine the values
of Reaction Load (FFEA – Figure 4 – a), Dislocation (v – Figure 4 – b) and internal Von Mises
Stress (σVM – Figure 4 - c) and determine the Numerical Sample Stiffness (KFEA) by the use of
Equation 3. Figure 4 – c is used to evidence that the maximum stress occurs at the top and
bottom of the samples, thus, they fail by an almost vertical crack as experimentally shown in
Figure 2 – c.

Figure 4 – Graphical Representation of numerical outputs:
a) Reaction Load; b) Cross-section with Dislocation [mm]; and c) internal Von Mises Stress.

iii) Inverse Engineering Criterion
The Numerical Sample Stiffness (KFEA) results, presented in Figure 5, were finally compared
with the reference of Experimental Sample Stiffness (KEXP) by the use of Equation 4. According
to the established criterion, the comparison for each tested sample diameter and the
consequent Error Function converge when a minimum value is lower than 1%.

b)

Figure 5 – Error Functions for a) 5.08, b) 7.59 and c) 10.65 [mm] samples.
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According to the error criterion is possible to determine the bulk elastic properties of the
tested samples by inverse engineering. Figure 6 shows the determined elastic properties by
the established methodology. It is shown that the sample diameter has a relevant role in the
bulk Young’s Modulus of LECA, given that the determined results assume the values 200, 280
and 640 [MPa], respectively for sample diameter of 5.08, 7.59 and 10.65 [mm]. The variation
of these value and its increase with sample diameter is attributed to the change in internal
porosity and its consequence in the overall mechanical properties during the LECA gas
expansion process. In terms of Poisson’s ratio it is apparent that this change is not significant,
given that for the referred diameters, the generated values are 0.34, 0.36 and 0.36.

Figure 6 – Young’s Modulus and Poisson’s Ratio of the tested samples determined by inverse engineering.

Conclusions
In this study, a combination of experimental procedures and numerical simulation are used to
determine the elastic properties of LECA. Considering the overall results and discussion of the
performed work, the following conclusions were drawn:
(i) Recurring to FEA and due to the approximately linear experimental Load-Dislocation
behavior in compression, the elastic properties of LECA spheres were successfully determined
by Inverse Engineering;
(ii) Sphere diameter has a predominant role in the value of the Young’s Modulus, given that
there were deduced the values of 200, 280 and 640 [MPa], respectively, for diameter of 5.08,
7.59 and 10.65 [mm];
(iii) It is shown that the Poisson’s Ratio of the samples with 5.08, 7.59, 10.65 [mm] is,
respectively, 0.34, 0.36 and 0.36. Thus, the effect of diameter is not significant on this
elastic constant.
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Abstract
Auxetic materials are characterized by expanding/contracting in tension/compression, thus, possessing a negative Poisson’s
ratio. Although, this behavior is contemplated by the classical Theory of Elasticity for isotropic solids, they are fundamentally
found in nature in anisotropic conﬁgurations. In most practical cases, isotropic behavior is obtained artiﬁcially by the
engineering of lattice and scaﬀolding structures. This study presents a novel generation of Reinforced Honeycomb Lattices
and their transformation in Reinforced Auxetic Reentrant Lattices. The referred structures are characterized in their elastoplastic behavior, where it is shown that Reinforced Auxetic Reentrant Lattices display enhanced resistance to shear loading.
Additionally, the latter experience Plastic Strain with lower values of Apparent Shear Strain, however, their Plastic Aﬀected
Area is smaller when compared with Reinforced Honeycomb Lattices.
Keywords
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Abstract
ABSTRACT In this experimental work, we studied the mechanical behavior of a ternary, binary and quaternary cement
mortar composed of crushed clinker and three mineral additives, pozzolana, limestone and slag, knowing that the
mechanical strength of a mortar is closely related to its composition. In order to optimize the number of tests that
correspond correctly to our expectations in order to achieve satisfactory modeling, we used a practical and computerized
statistical approach known as the "experimental design". The construction of our experimental plan consists of preparing a
set of cement mixtures, the level of the three additions (factors), slag, limestone and pozzolan being varied from 0% to 20%,
in order to maintain a percentage of 20% for all additions in each mixture and this to form binary, ternary and quaternary
cements, Clinker and gypsum remained unchanged with a percentage (75% + 5%) in all mixtures in accordance with CEM
II/A. Finally, it is planned to evaluate by this statistical approach the inﬂuence of each addition, thus the eﬀect of associating
two or three additions at a time and the meaning of their interactions on the mechanical behavior of the mortars tested, by
the establishing a representative model that allows a prediction of the mechanical behavior for any composition belonging to
the experimental ﬁeld with a tolerable error. The results obtained lead to satisfactory modeling of the compressive and
ﬂexural strengths, in particular the 28-day compressive strength, with a trend curve of a coeﬃcient of determination (R2 =
0.961) and the ﬂexural strength at 2 days with coeﬃcient of determination (R2 = 0.944). Keywords: Experimental design,
mechanical behavior, cement, mortar, mineral additions, binary cement, ternary cement, quaternary cement
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Abstract
Industrial sector generates large amounts of by-products deriving from coal-ﬁred power plants, steel manufacturing or
mining and quarrying activities. The accumulation of industrial waste, over a number of years, has led to the formation of
large material deposits (e.g. heaps, dumps) causing catastrophic impact on the environment and negatively aﬀecting natural
landscape. This was an impulse to start the research on the possibilities of developing (reuse) these wastes. Because the
tungsten mine waste is reach in silica and alumina the idea is to create new, alternative eco-friendly geopolymeric binder.
Generally, geopolymers are inorganic materials obtained as a result of polymeric reaction of aluminosilicate solid precursor
with an alkaline solution. Alkali activated materials present a great potential for use in building construction due their
excellent mechanical properties, high chemical durability and signiﬁcantly smaller carbon footprint in comparison to OPC
systems. The paper presents results of laboratory tests on strength properties of the geoplymeric binder made of tungsten
mine waste and ground glass addition. There were tested the samples with diﬀerent percentage content of the recycled
glass (from 20% up to 80%).
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Abstract
Cellular concrete is a cementitious material, that uses an externally generated foam to increase air content above 10 %.
Regarding, its advantageous properties as a light weight material, thermal and acoustical insulative caracteristics,,
pumpability and ﬂowability and ease of handling, this novel concrete is widely used in various building and construction
recent applications. In the present work, a successful new elaboration method without use of autoclave conservation step
was experimented for local raw materials and alumina waste incorporation based cellular concretes. For the novel
formulated mixes, densities and mechanical resistances were acceptables compared to those obtained for cellular concrete
prepared by conventional process chain in the industry. The Concretes prepared with crushed sand develop better
mechanical resistance compared to (uncrushed) natural sand mixtures. Also, the substitution of mineral additives in the
prepared sands leads to a considerable increase in the mechanical resistance of cellular concrete, in particular the slag
substitution. Therefore, concretes containing the admixture provide a substantial increase in compressive strength.
Uncrushed sand based cellular concretes give the best thermal conductivities compared to those with crushed sand
concretes. The use of the additives decreases the water cement ratio W/C and leads to a lower concrete thermal
conductivity regardless of the used sand nature.
Keywords
cellular concrete; sand eﬀect; additives; mechanical resistance; mechanical resistance
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Optimisation of mix design for a novel cellular
concrete formulation
Conference Topic – CT 15

1. Introduction
Le béton cellulaire est généralement défini comme un produit léger, également appelé béton
cellulaire léger ou béton à densité réduite, composé de ciment Portland, de ciment-silice, de
ciment-pouzzolane, de chaux-pouzzolane ou de silice-chaux [1,2].C’ est un soit une pâte de
ciment, soit un mortier, classé comme béton léger, ses applications de construction en tant
que matériau léger et semi-structurel sont de plus en plus fréquentes [3,4].
Les techniques de production de béton cellulaire sont maîtrisées depuis plusieurs décennies
et l’utilisation de tels bétons pour réaliser l’enveloppe de bâtiments est commune. La
fabrication du béton cellulaire repose sur une synthèse hydrothermale d’un liant de type
silicate de calcium obtenu à partir d’un mélange de chaux et de silice [5,8,9]. L’aspect
alvéolaire est induit par l’ajout de poudre d’aluminium dans le mélange basique, ce qui
conduit à la libération d’hydrogène. Le bullage est accompagné de la formation d’hydrates
C3AH6 produits par réaction de l’hydroxyde d’aluminium avec la chaux, conduisant à un
raffermissement suffisant de la pâte permettant de stabiliser la forme du matériau en
expansion. Un traitement de cure, généralement une synthèse hydrothermale, favorise
ensuite la formation de tobermorite C5S6H5 (silicate de calcium) par réaction de la chaux sur
la silice. Dans leurs gamme courante de masse volumique (400 à 600 kg/m3), ces matériaux
présentent un compromis acceptable en termes d’isolation thermique et de performances
mécaniques, la conductivité thermique de tels matériaux reste comprise entre 0,1-0,3W/
(mK). Les propriétés mécaniques sont suffisantes pour garantir une utilisation du béton
cellulaire en bloc constructif assurant le rôle structurel sur une à deux hauteurs d’étage
(résistance en compression de 4 à 7 MPa) [8, 10] .
La tendance actuelle de la recherche de nouveaux matériaux de construction répondant aux
exigences technico-économiques tel que le béton cellulaire ainsi la valorisation des matériaux
locaux pour la mise au point de ces matériaux performants avec le moindre coût [11]. et En
effet, l’Algérie est connu par sa nature montagneuse (source de calcaire ) au nord et par ses
dunes de sable qui occupent plus de 60% de la surface de l’Algérie, a cet égard l'idée de
promouvoir l'utilisation du sable de dunes dans la fabrication des bétons cellulaire dont le
but de la valorisation de ressources locales, s’avère intéressante. D’un point de vue
économique, énergétique et environnemental [12]. En effet, l’utilisation de matériaux légers
dans la construction, notamment dans les régions du sud algérien permet d’assurer un
meilleur confort thermique des locaux et contribue à la diminution de la consommation
énergétique des maisons tant en hiver qu’en été.
Dans ce contexte, nous menons une tentative d’utilisation et valorisation des matériaux
locaux pour la fabrication d’un béton cellulaire on introduit dans le squelette
granulométrique du sable de dune de la région d’oued Souf et sable concassé de la région de
BBA des ajouts minéraux (pouzzolane, laitier des haut fourneaux) par substituant partiels en
présence de la chaux éteinte et la poudre d’aluminium comme agent expansive.

2. Programme Experimentale
2.1 Materiaux
La présente expérimentation a utilisé des matériaux locaux. Le ciment est le liant principal,
obtenu de la cimenterie de Lafarge wilaya de M’sila la région est de l’Algérie, sa
composition chimique est présentée dans le tableau 1.
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Le laitier granulé de haut fourneau sous-produit de complexe sidérurgique d’El-Hadjar
(Annaba- Algérie), utilisé comme ajout minéral actif, sa composition chimique est présentée
dans le tableau 1
La pouzzolane naturelle roche concassée provenant du gisement de Béni-Saf (Ain
T’émouchent- Algérie), utilisé comme ajout minéral actif, sa composition chimique est
présentée dans le tableau 1. La surface spécifique, la masse volumique absolue et apparente
des ajouts et ciment utilisés sont présentés par le tableau 2.
Tableau 1- Composition chimique des matériaux utilisés.
SiO2

Al2O3

CaO

Fe2O3

MgO

SO3

K2O

CL

Na2O

ciment

17.35

4.51

59.87

2.92

1.62

3.08

0.617

/

/

Pouzzolane

37.26

15.37

17.01

10.55

3.06

0.38

1.33

0.012

0.41

Laitier

35.52

8.88

26.11

2.81

2.58

1.50

1.26

0.047

0.67

Tableau 2 - Les caractéristiques physiques des ajouts utilisés.
Mv apparent
Mv absolue
SSB (cm2 /g)
(kg /dm3)
(kg / dm3)
ciment
1.316
3.00
3488
Pouzzolane
0.98
2.38
3710
Laitier
0.864
2.91
3630

La chaux utilisée est celle de l‘entreprise de conditionnement de chaux de l’est wilaya de
Saida qui principalement constituer de chaux CaO (85%), d’une densité de 0.9 t/m3, une
finesse de 0 à 4 mm et un PH égale à 12,4.
Les sables utilisés pour la confection des bétons cellulaire sont deux sables de nature et de
granulométrie différents, le premier est un sable de dune de la région d’Oued Souf et le
deuxième est un sable concassé de la région de BBA. Le module de finesse, la masse
volumique absolue et apparente des sables utilisés sont présentés par le tableau 3.
Tableau 3 - Les caractéristiques physiques des sables utilisés.
Les caractéristiques physiques des sables utilisées
caractéristique
Sable de dune
Sable concassé
Mf
2,36
3,09
M v app
1,642
1,71
M v abs
2,56
2,65

Nous avons utilisé un adjuvant super plastifiant fabriqué en Algérie par la société Granitex,
avec un dosage arrêté après des essais de convenance sur un mini cône à 1.8% par rapport au
poid du ciment, les caractéristiques de cet adjuvant sont présentées par le tableau 4.

Superplastifiant
Medaflow (30)

Tableau 4 – les caractéristiques de super plastifiant utilisé
extrait sec
Aspect
Couleur
PH
30

Liquide

Brun clair

6 – 6,5

Densité
1,07 ± 0,01

La poudre d’aluminium est un élément indispensable utilisée dans plusieurs recherches pour
le développement de ce type de béton [13] utilisée comme agent réactif pour l’expansion du
béton confectionné est un aluminium pur à 97% (tableau 5), de granulométrie d’environ
100μm, issue comme déchet de l’industrie de l’aluminium fabriqué par la société METANOF,
notons que le degré de réactivité de l’aluminium influe sur le pourcentage utilisée dans la
formulation et par la suite sur la réaction d’expansion (aluminium –chaux) et par conséquent
sur la densité du produit fini.
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Tableau 5 - L’analyse chimique de la poudre d’aluminium

Poudre d’aluminium

AL

Zn

Fe

Pb

Cu

Cd

Mn

97.66

1.16

1.08

0.066

0.026

0.0082

0.0078

2.3 Formulation du béton cellulaire
En moyenne, la proportion des matières premières utilisées lors de la fabrication est la
suivante:
42 % de sable.
12.5 % de ciment.
12.5 % de chaux.
5 % d’agent d’expansion.
E/C = 1.12 (béton sans adjuvant).
E/C = 0.8 (béton sans adjuvant).
La quantité d’eau nécessaire est déterminée âpres plusieurs essais de convenance qui vise la
préparation d’un béton cellulaire avec un volume contenant environ 45% de solide et 55 % de
vide.
Tableau 6 - Nomenclature des mélanges préparés à base de sable de dune

2.4 Procédures expérimentales
2.4.1 Préparation des mélanges étudiés
Les essais réalises ont été effectués sur des mortiers de forme cubique (10*10*10) formules
à base de différentes compositions de sables avec un taux d’ajouts de 15% pour le laitier et
de 10%pour la pouzzolane, par substitution du sable afin d’améliorer le pouvoir d’hydratation
du ciment en présence de chaux, dont les compositions et la nomenclature des mélanges
sont résumés dans le tableau 6.

2.4.2 Les essais effectués ((Testing)
2.4.2.1. La résistance à la compression (essai d’écrasement) [NA
EN12390-3]
L’essai de compression est mené sur des éprouvettes de forme cubiques normalisée (10*10*10
Type de béton
Sable de dune
BT
BL
BP
BT Adjuvanté
BL Adjuvanté
BP Adjuvanté

Sable concassé
BcT
BcL
BcP
BcT Adjuvanté
BcL Adjuvanté
BcP Adjuvanté

Sable (%)

laitier (%)

pouzzolane (%)

super plastifiant (%)

100
85
90
100
85
90

/
15
/
/
15
/

/
/
10
/
/
10

/
/
/
1.8
1.8
1.8

cm).

2.4.2.2. Mesure de la conductivité
Le but et méthode de mesure le CT METRE, appareil aisément transportable, a été élaboré
dans le but de permettre d’évaluer avec précision, les caractéristiques thermiques d’un
certain nombre de matériaux, tels que : les briques, les roches, la terre, béton cellulaire les
résines ou produits complexes, etc.…
Le principe de fonctionnement, consiste, grâce à l’association d’un élément chauffant et d’un
capteur de température (tous deux associes dans la même sonde), qui posé au milieu de
l’éprouvette coupée, cette sonde mesurer l’élévation de température subie par le capteur,
au cours d’une période de chauffage choisie l’utilisateur en fonction du matériau à tester et
du type de sonde utilisée [6].
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3 Résultats et Discussion
3.1 Résistance à la compression
Les différents résultats expérimentaux sont présenter suivant aux essais effectués sur le
béton cellulaire conformément aux modes opératoires appliqués aux bétons et mortiers [6],
une analyse et une discussion des résultats sera faite à la base des résultats obtenus.
Tableau 8 - Résultats des résistances à la compression des bétons formulés
La résistance à la compression moyenne à 28 jours (MPa)
Type de béton
BT
BL
BP
BT Adjuvanté
BL Adjuvanté
BP Adjuvanté

Sable de dune

Sable concassé

0,67
1,34
1 ,16
0.93
1.45
1.40

3,09
8,10
6,31
4,32
9,55
8,83

Figure 1 la résistance à la compression en fonction de type d’ajout et de présence du super plastifiant (sable de
dune) a 28 jours.

Figure 2 la résistance à la compression en fonction de type d’ajout et de présence du super plastifiant (sable
concassé) a 28 jours.

D’après les résultats obtenus et représenter sous forme d’histogramme on remarque que la
réponse mécanique des bétons à base de sable qui contient des ajouts actifs en particulier le
laitier des hauts fourneaux présentent les meilleurs résultats notamment a 28 jours. Ce qui
est expliqué par leurs grandes réactivités chimiques [14,15].
les résultats obtenus et représenter dans la figure 1 et la figure 2, pour la résistance à la
compression a 28 jours confirment que l’utilisation de l’adjuvant (superplastifiant) augmente
la résistance mécanique en comparaison aux béton sans adjuvant [16],d’autre part ils
confirment le bénéfice des ajouts incorpores dans le sable pour l’amélioration des
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résistances mécaniques par rapport au sable témoin et en fin en remarque bien que le sable
concassé développe des résistances meilleures que celles d’un sable d’Oued Souf.
Reste a noté que les réponses obtenus par l’utilisation de ce sable (oued souf) sont loin
d’être acceptable en comparant avec le béton cellulaire obtenu par voie industriel.

3.2 la masse volumique
Tableau 9 - Les résultats des masses volumiques des bétons à base des deux types des sables utilisés
Masse volumique (Kg/m3)
Type de béton

Sable de dune

Sable concassé

BT

780

865

BL
BP
BT Adjuvanté
BL Adjuvanté

842
850
855
765
830

841
795
785
870
892

BP Adjuvanté

Figure 3 La densité des bétons cellulaires à base des deux sables préparés sans adjuvant

Figure 4 la densité des bétons cellulaires adjuvantés à base des deux sables préparés
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Figure 5 la densité des différents types des bétons cellulaires étudiés

D’après les résultats obtenus et représentés sous forme d’histogramme dans les figures 3,4 et
la figure 5, on remarque que les densités des bétons cellulaires à base de sable concassé sont
supérieures à celles des bétons à base de sable d’Oued Souf, cette différence est due à la
nature différente des deux sables ; ainsi que leurs distribution granulométrique différente.
La figure 5 montre que l’utilisation de l’adjuvant (superplastifiant) suivi par une diminution
de la densité du béton cellulaire dans les deux cas (les deux sables), ce qui peut être expliqué
par la diminution du rapport E/C.
Les densités des bétons cellulaires élaborés sont acceptables en comparant avec le béton
cellulaire obtenu par voie industrielle.

3.3. La conductivité thermique Heat Conductivity ?
Tableau 10 : la conductivité thermique des bétons à base des deux types de sable
Conductivité thermique λ en (W/m.°K)
Type de béton
Sable de dune
Sable concassé
BT

0.392

0.393

BL
BP
BT Adjuvanté
BL Adjuvanté

0.403
0.454
0.508
0.464
0.418

0.482
0.500
0.512
0.450
0.500

BP Adjuvanté

Figure 6 la conductivité thermique λ du béton cellulaire à base des deux sables préparés sans adjuvant
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Figure 7 - La conductivité thermique λ du béton cellulaire adjuvanté à base des deux sables préparés

Les résultats obtenus et représenter sous forme d’histogramme dans la figure 6 et la figure 7,
montrent que la conductivité thermique du béton cellulaire à base de sable concassé (surtout
qui contient des ajouts actifs) est supérieur à celle de sable d’Oued Souf même après
l’utilisation de l’adjuvant, ce qui est lie proportionnellement à la masse volumique d’où la
conductivité diminue à chaque fois que la masse volumique est faible, ce qui a été
mentionné par d’autres chercheurs dans des études précédentes [17].
La relation entre les différentes propriétés physiques, mécanique et thermique est expliquée
par d’autres études et qui montre l’influence de la densité sur la réponse mécanique d’une
part et aussi sur la conductivité thermique [18] .

4. Conclusion
Cette étude est basée sur l’élaboration d’un béton cellulaire ainsi l’exploration et l’examen
de ces propriétés thermiques, physiques et mécaniques. Ce béton est préparé à base de deux
types de sables (sable oued souf et sable concassé) séparément avec l’incorporation des
ajouts minéraux actifs par substitution dans le dit sable preparé.
A travers cette étude on vise deux objectifs, à savoir la faisabilité d’utilisation des matériaux
locaux pour produire des bétons cellulaires, le deuxième se résume dans l’influence du sable
préparé à base d’ajouts minéraux actifs sur les différentes propriétés thermiques , physiques
et mécaniques des bétons cellulaires élaborés, les résultats obtenus nous permettent de tirer
les conclusions suivantes :
La substitution des ajouts minéraux dans les sables préparés conduit à une augmentation
considérable de la résistance mécanique du béton cellulaire, notamment le laitier des hauts
Fournaux.
Les mélanges qui contiennent un adjuvant assurent une augmentation importante de la
résistance mécanique par rapport aux bétons témoins.
Le sable concassé développe des résistances mécaniques meilleures comparativement à celles
d’un sable d’Oued Souf.
La présence des ajouts actifs influe :
D’une manière positive sur les résistances mécaniques par le fait d’augmenter la compacité.
D’une manière négative sur la densité et la conductivité thermique par le fait de diminuer la
porosité.
Le sable de Oued Souf permet de produire des bétons cellulaires avec des masses volumiques
inferieures comparativement au sable concassé par conséquent des conductivités thermiques
meilleures.
L’utilisation de l’adjuvant diminue le rapport E/C qui influe directement sur la masse
volumique quel que soit le sable utilisé ce qui conduit à une diminution de la conductivité
thermique.
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Abstract
Mines and quarries waste accounts for about 29% of the total generated waste from industrial processes and households in
Europe. The reuse of mud tailings as precursor materials for alkali-activated binders and applications are very promising
from a technical and environmental point of view. The aim of the present study was to develop added-value solutions to
reutilize tungsten mine mud tailings in alkali activated materials. Some potential uses of these new materials obtained from
alkali-activation of tungsten mud waste and other precursor materials, as well incorporating expanded granulated cork, such
us a high energy eﬃcient panel for a vegetated surface, and a foamed lightweight brick wall, are presented.
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Alkali-activation of tungsten mining waste mud
blended with waste glass: reactivity, performance
and innovative applications
1. Introduction
The World is facing serious environment problems caused by global warming and climate
changes, mainly because of the increase of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere [1].
Approximately 5–7% of global anthropogenic CO2 emissions results of the manufacturing of
Ordinary Portland cement (OPC) [2,3]. In 2016, the global anthropogenic CO 2 emissions
increased approximately 8% with an estimated total value of about 1.45 ± 0.20 Gt CO2 [4].
Consequently, the development of alternative low‑carbon binders is recognized as a smart
option to reduce CO2 emissions [5]. The alkali-activated materials (AAM) technology brings a
new type of cementing materials that don’t produce CO2 emissions like the case of Portland
cement (PC) industry [6]. Thus, there is a growing demand to replace PC concrete by alkaliactivated concrete. In fact, these innovative alkali-activated construction materials under
certain conditions have lower greenhouse gas emissions, causing lower environmental impacts
and CO2 emissions that are associated with their manufacture [7].
Household and industrial waste management remains an issue worldwide particularly in Europe.
European economic activity and households produced 2.5 billion tons of wastes in 2012, which
62% comes from construction and mining and quarrying activities, while manufacturing,
households, energy and other economic activities produce the other 38%. Mines and quarries
waste accounts for about 28% of the total generated waste from industrial processes and
households in the EU [8]. Most mining and quarrying and other industrial wastes can be reused
in earthworks and construction, namely the coarser fractions into asphalt pavements and
concrete [9]. It can also become raw material for industrial applications where the high value
of the product does not prejudice its reuse due to transport costs [10]. Other research studies
have been focused in developing technical-artistic value added and polymer-based composite
materials [11].
The reuse of fine particles from mud tailings as precursor materials for alkali-activated binders
and applications have also been conducted and are very promising from a technical,
environmental and economic point of view [12,13]. Besides, the alkaline activation of
aluminosiliceous industrial by-products is widely known to yield binders whose properties make
them comparable to or even stronger and more durable than ordinary Portland cement [14–16].
Besides, several non-conventional waste materials are re-used nowadays as precursors in the
alkaline activation, that can be blended/combined with mining waste mud tailings with
promising results [17].
This study evaluated the results to produce alkali-activated binders (AAB) by blending tungsten
mine waste mud (TMW) and fine waste glass (WG) activated with a composition of sodium
silicate (SS) and sodium hydroxide (SH). This research work is part of REMINE research program
(H2020 RISE-Marie Curie Action) that aims to the reuse of mining waste into innovative
geopolymeric-based structural panels, precast, ready mixes and in-situ applications. The
project is coordinated by Beira Interior University (PT) with the following partners: Brunel
University (UK), Silesian University (PL) Bologna University (IT), Granada University (SP),
Strathclyde University (UK), Kiev National University of Civil Engineering and Architecture (UA),
Alsitek Ltd (UK). Sofalca, Lda (PT), Beira Serra (PT)) [18].
Some potential uses of these new materials obtained from alkali-activation of tungsten mud
waste and other precursor materials, as well incorporating expanded granulated cork, such us
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a safety barrier, a high energy efficient panel for a vegetated surface, and a foamed lightweight
brick wall are presented [19,20].

2. Experimental
2.1. Materials
The main materials used in this investigation consisted of tungsten mine waste mud (TMW) from
Panasqueira mine in Covilhã, Portugal, milled waste glass (WG), sodium hydroxide (NaOH) (SH),
and sodium silicate (Na2 SiO3) (SS). Some specimens tested in this research also included
tungsten mine coarse wastes (TCW), metakaolin (MK), granulated expanded cork (GC) and
aluminum powder (AL). Metakaolin was provided by the German chemical company BASF, while
GC was supplied by Sofalca Lda, located in Abrantes, Portugal). The study was carried on using
natural (as obtained in deposit) (N-TMW) and heat-treated (950ºC for two hours) (C-TMW)
tungsten mine waste mud. WG was produced after milling for 6 hours using a ball mill. Both
TMW and WG were used with particle size lower than 300µm, obtained by sieving analysis. The
chemical composition of the TMW and WG was obtained by SEM-EDS. Table 1 shows the average
values of TMW (natural and thermal treated) and WG chemical composition. The density of
precursor materials was obtained by helium pycnometer (Micromeritics AccuPyc 1330). TMW
density was 3,031 g/cm3 for N-TMW and 2,950 g/cm3 for C-TMW. Specific surface was obtained
by the Blaine method (ACMEL LABO BSA1). C-TMW specific surface is slightly lower (2117 cm2/g)
than N-TMW (2417 cm2/g). Grain size distribution analysis was made for TMW and WG by laser
diffraction analysis. The TMW has a mean particle size of 12,1 µm (N-TMW) and 16,3 µm (CTMW) while the WG has a mean particle size of 39,7 µm. Sodium hydroxide solution was
prepared by dissolving sodium hydroxide pellets (98% purity obtained from Fisher Scientific,
Schwerte, Germany) in deionized water and allowed to cool before use. Sodium silicate
(obtained from Solvay SA, Póvoa de Santa Iria, Portugal) had a SiO2/Na2O = 3.23 (8.60% by
weight Na2O, 27.79% by weight SiO2, 63.19% by weight H2O, and 0.4% by weight Al2O3).
Table 1- Chemical composition (% by weight) of TMW and WG determined by SEM-EDS
(Supra 35VP/EDAX, Oberkochen, Germany)
Chemical compound

N-TMW

C-TMW

WG

MK

SiO2
Al2O3
Fe2O3
SO3
K2O
Na2O
CaO
MgO
TiO2

49.33
16.28
13.67
8.93
4.38
0.64
0.83
4.93
1.00

49.66
14.42
22.44
4.70
4.44
0.44
0.97
1.80
1.13

73.93
0.00
0.40
0.00
0.69
9.72
12.83
0.00
0.00

52.28
42.99
1.49
0.00
0.94
0.32
0.00
0.47
0.00

2.2. Mixing and curing conditions
All sample preparation was carried on at room temperature (around 20ºC). Alkali activated
binders (AAB) were produced by blending TMW with WG and MK, with different percentages.
For the constituents of the AAB the following parameters were selected: Molarity of SH= 10M;
Weight ratio of SS:SH=4 and Weight ratio of precursor/activator = between 2.8 to 3 (except for
samples containing higher percentage of MK were lower ratio, between 1 to 2, was used). To
produce AAB samples TMW, WG and MK were first mixed in dry state for about 3 minutes. The
SS and SH were also mixed together for a period about 5 minutes. Then alkali-activator solution
was stirred together with the dry mix for about 5 minutes. To produce Alkali activated concrete
(AAC) tungsten coarse wastes (TCW) were added to the composition and mixed in the dry state
with TMW and WG, before adding the alkali-activator solution. To produce lightweight alkaliICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal
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activated materials (L-AAM) granulated expanded cork (GC) was added to the mixture of TMW
and WG and stirred in the dry state. To produce foamed alkali-activated materials (F-AAM)
aluminum powder (AL) was added with different percentage to the dry mix (TMW, WG, MK) and
mixed with all together for additional one minute. The resulting AAB, AAC, L-AAM F-AAM mixes
were then placed in prismatic molds of different sizes (accordingly to different tests) and cured
in oven at 60ºC for 24 hours, prior to testing. Most details of mix preparation and curing
procedures were developed in previous studies [21].

3. Results and discussion
3.1. Binders compressive strength
The mechanical properties of alkali-activated binders (AAB) were evaluated by compressive
strength testing. The formation of organic compounds was analyzed by Fourier Transforms
Infrared Spectroscopy (FTIR). The highest compressive strength (65 MPa at 28 days) was
achieved for samples containing 20% waste glass, as presented in figure 1. Overall, the best
mechanical behavior was found out on binder specimens with natural waste mud (N-TMW)
instead of C-TWM. AAB produced with less than 25% waste glass exhibit a very good mechanical
behavior, at 28 days, increasing strength along time. On the other hand, AAB mixes containing
more than 25% WG (higher CaO content) showed a decrease in compressive strength over time.
While, AAB containing less than 5% waste glass showed a slow alkaline activation reaction. The
FTIR analysis revealed a reduction in the absorption intensity, of the main bands, for lower
TMW content and along curing time. It indicates that higher WG content and time of curing led
to the further dissolution of Si-O from the TMW.

Figure 1 – Compressive strength at 28 days of AAM containing between 5 to 40% WG

3.2. Reactivity based on chemical leaching
Reactivity of AAB’s with different composition was evaluated by chemical leaching based on
electrical conductivity measurements. For this procedure 2.5 x 2.5 x 2.5 cm cubic specimens
were used, after being cured for 7 days. First, specimens to be tested were placed in a goblet
containing distilled water at a constant level of 150 ml. Then the electrical conductivity was
measured by means of a probe that recorded values from hour to hour until reaching a constant
electrical conductivity value. Since the electrical conductivity changes with the number of free
ions that migrated from the samples to the distilled water, the higher the sample conductivity,
the lower the alkaline activation reactivity extent. Thus, from table 2 results we can conclude
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that the best reaction can be obtained on AAB mixes where TMW is replaced by 10% weight of
both WG and MK (i.e. AAB mix = 80%N-TMW + 10%WG + 10%MK).
Table 2. Electrical conductivity of AAB mixes, containing N-TMW, WG and MK

AAB mix composition

Conductivity
(µs/cm)

Number of
hours to reach a constant
conductivity value

20%N-TMW + 80%WG
50%N-TMW + 50%WG
80%N-TMW + 20%WG
80%N-TMW + 10%WG + 10%MK
100% N-TMW
100% WG
100% MK

14014
17781
15894
12908
14610
10000
4122

99
330
50
64
428
66
40

3.3. Thermal resistance after 800ºC temperature exposure
Thermal resistance of AAB’s was evaluated after being exposed to 800ºC temperature, for 2
hours’ period. For this study, 15 different AAB mixes were produced (see table 3) with a
precursor/activator ratio of 2.85, except for mixtures 100%MK and 50%WG+50%MK where this
ratio was 1.1 and 2.17, respectively. Compressive strength tests were performed on cubic
specimens with 4 cm size and were carried on in two phases. Initially, AAB specimens were
tested for compressive strength. Later, specimens with the same chemical composition were
tested for compressive strength after being exposed to 800°C temperature, for 2 hours’ period.
A static furnace (muffle) was used for the temperature exposure. Before the exposure period
(800ºC for 2 hours), the temperature was gradually increased. Based on results obtained, most
of AAB’s produced with N-TMW, WG and MK present an increase of compressive strength when
exposed to 800ºC. Besides the presence of GC, as a lightweight aggregate, is also beneficial
regarding the increase of compressive strength of different AAB’ mixes after being exposed to
800ºC.
Table 3. Thermal resistance of AAB mixes at 800ºC, containing N-TMW, WG, MK and GC

ABB mix composition
100%N-TMW
100%WG
100%MK
80%N-TMW+10%WG-10%MK
80%N-TMW+20%WG
80%N-TMW+20%MK
60%N-TMW+20%WG+20%MK
55%N-TMW+27%WG+18%MK
50%N-TMW+25%WG+25%MK
50%WG+50%MK
80%N-TMW+10%WG+10%MK+10%GC
80%N-TMW+10%WG+10%MK+20%GC
60%N-TMW+20%WG+20%MK+10%GC
55%N-TMW+27%WG+18%MK+10%GC
55%N-TMW+27%WG+18%MK+20%GC

Weight loss (%)

Initial compressive
strength
[MPa]

Compressive
strength, after
800⁰C [MPa]

7,99
7,45
13,67
11,08
8,71
8,82
9,93
10,92
8,67
10,03
8,69
8,86
8,59
10,68
11,07

0,00
16,36
20,42
10,58
3,70
18,44
17,90
21,04
30,90
21,40
10,44
7,63
17,38
19,80
10,94

21,40
0,00
17,84
29,06
30,48
24,72
23,80
30,26
25,98
34,34
26,52
28,98
23,56
26,12
41,54

3.4. Concrete compressive strength and elastic modulus
The elastic modulus of alkali activated concrete (AAC) produced with tungsten coarse wastes
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(TCW) was also determined in this study. Seven prisms and one cube were subjected to the
tests at the 28th day. The elastic modulus (EM) results are presented in table 4. It shows a
variation between 1.20 to 7.96 GPa. The EM was obtained by three different Standard
calculation methods: The ASTM method with a result of 3.13 GPa, per European Standard with
values of 5.28 GPa and 4.75 GPa and per LNEC method a value of 4.30 GPa. The overall average
of the results was 4.36 GPa. The presented results show a five times smaller elastic modulus
when compared with the elastic modulus or an ordinary Portland cement concrete through the
standard ACI 318-89 which is 22.30 GPa [22]. Therefore, results indicate that AAC is more elastic
than ordinary Portland cement concrete.
Table 4. Elastic modulus of AAC produced with TCW

ACC specimen
Prism 1
Prism 2
Prism 3
Prism 4
Prism 5
Prism 6
Prism 7
Average

Compressive
strength
(MPa)
25.09
23.90
21.40
17.27
26.52
19.09
22.71
22.28

ASTM

Elastic Modulus (GPa)
ASTM
EC,0 = EC,S (A)

EC,S (B)

5.35
4.70
3.86
3.87
7.96
5.15
6.07
5.28

4.25
4.23
3.51
3.27
7.07
5.14
5.77
4.75

3.40
3.95
2.82
3.24
1.20
1.65
5.65
3.13

ASTM
3.85
3.81
3.23
3.38
6.52
4.60
4.69
4.30

4. Innovative applications
4.1 Modular system for vegetated surfaces
GEOGREEN is a modular system of prefabricated elements with vegetation, suitable for new
buildings and retrofitting. Its concept is based in a new design for a modular living wall system
(LWS) which incorporates industrial waste materials and industrial sub-products. Each module
includes a base in an alkali activated material (AAM) and a top layer of expanded cork board
(ICB). These modules were designed to be adaptable to different supports, and to obtain a
continuous and uniform layer of vegetation. The system can be applied manually and each
module can be easily removed for maintenance purposes. The materials and plants used in the
system aim to minimize the irrigation needs, to improve buildings thermal behaviour [23] and
their acoustic conditions [24].

a

b

Figure 2. GEOGREEN module: with lower layer in alkali-activated binder (a) and upper layer in expanded cork with
circular openings (b).
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The alkali activated precast base used in this system is obtained from the mixture of two
industrial wastes used as precursors, mine waste mud from Panasqueira mine and milled glass.
Milled glass is used to increase the amount of amorphous material in the mixture. The binary
blend is activated using a composite activator based on a mixture of sodium silicate and sodium
hydroxide. Expanded cork granules are also added to the mixture. They are a lightweight
aggregate which result from the crushing of waste expanded cork agglomerate. In the alkali
activated mixture they are used to reduce the binder density and increase its water absorption.
The mixture is casted into a plastic mold and subject to a curing process in a ventilated oven
at 60ºC during 7 days.
Several alkali-activated mixtures were prepared using different variables and aggregates [25].
Variables as percentage substitution of mine waste per glass waste, molar concentration of
sodium hydroxide, cure length and temperature, were tested to identify the reference mixture.
After these tests, different percentages of aggregates as sand, expanded cork granules and
expanded clay were added to reference mixture. Results indicate that the mixture with 25% of
sand obtained the maximum compressive strength of 35MPa after 7 curing days. Capillary
absorption coefficient can reach to 4,77 kg/m2.h0,5 when adding 25% of cork granules and to
4,11 kg/m2.h0,5 with when adding 25% of sand. Also, if the addition of cork granules is increased
to 50% it enables a 20% density reduction when compared to the reference mixture.

4.2. Alkali-activated foamed materials
Recently, novel ideas have been proposed for the manufacture of alkali-activated foamed
materials to produce lightweight materials combining the performance and the benefits of
energy saving with the emission reductions obtained [20,26] . The two main ways of producing
foamed materials are by introducing mechanically pre-formed foam into the binder or by using
a chemical foaming technique.

Fig…. Photographs of alkali-activated foam sample.

Alkali-activated materials have been foamed for suitable thermal conductivity and low density
for the application of new types of thermal insulation materials [27].The processes used to
manufacture alkali-activated foam materials have been the same as for conventional aerated
concrete, i.e. pre-foaming or mixed foaming [28,29]. Nevertheless, the porosity and thermal
insulation properties of alkali-activated foamed materials prepared by the mixed foaming
process have not exceeded those of traditional porous materials such as glass foam or
autoclaved aerated concrete. Currently, these are the problems limiting the use of alkaliICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal
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activated foam as alternative thermal insulation materials to compete with traditional porous
inorganic materials.
Besides foaming, density reduction of alkali-activated materials can be done by using
lightweight aggregate as alternative to the normal weight granules, where they show better
thermal insulating features [30]. Expanded granulated cork has been studied in various
industries as lightweight aggregate and the fact that cork is a natural product their usage has
eco-efficient advantages [31,32].
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Abstract
In the ﬁeld of structural engineering there are programs for running structural analysis of sophisticated buildings. Software
conducts calculations but only for a very strictly given conditions. In practice almost every small change in building
geometry requires new analysis model. The model needs to be created from very begging and all assumptions need to be
introduced, it takes time and limits our freedom in design. Main aim of this paper is to indicate possibilities in parametric
based design from structural point of view as well as popularisation of this concept among structural engineering
environment.
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INTRODUCTION
In the field of structural engineering there are programs for running structural analysis of
sophisticated buildings. Software conducts calculations but only for a very strictly given
conditions. In practice, almost every small change in building geometry requires a new
analysis model. The model needs to be created from very beginning and all assumptions need
to be introduced, it takes time and limits the freedom of design. Main aim of this paper is to
indicate possibilities in parametric based design from structural point of view as well as
popularisation of this concept among structural engineering environment.
Parametric design is a popular term in architectural community. It is based on creating digital
models defined by functions and sets of rules. Those rules are based on variables, in this case
also called parameters that can be changed at all stages of design process. Model geometry is
not fixed, because it is a result of certain relations created by parameters. The concept of
parametric design was accelerated when visual programming languages (VPL) were
implemented in architectural design software. In the most popular tools it takes form of
blocks, mutually connected by wires, all together creating an algorithm (Figure 1). Integrated
development environment workflow is based on managing connections between scripting
blocks. In general each block consist of input and output ports and it is an object itself.
Connecting wires are responsible for data flow in the program. Language interpretation
mechanism allows real-time preview of the output whenever a parameter changes [2].

Figure 1 – Block form and output preview of parametric residential building

Moreover, geometrical objects like curves and surfaces can be meshed, subdivided and
equipped with both physical and geometrical properties like cross-sections or material
constants. That allows an application of a modelling environment to structural analysis using
finite element method. Furthermore, the preliminary defined geometry can be developed
into more advanced parametric objects such as beams or columns instead of lines. Due to
this fact initial geometrical model becomes a part of building information
modelling/management (BIM) technology.
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At the stage of concept design during creating geometry, there are dozens of factors that can
affect both cost and efficiency of the building. Factors are mutually related i.e. the
elevation structure with light demands, effective area with the structure. Such relations lead
to more complicated analysis and complex issues, which cannot be taken into consideration
or solved with CAD-generations programs or, in case of more complicated cases, by hand
methods. Considering building efficiency, the many savings are in the very first stage of the
project when the architectural conception is being ‘dressed’ with structural concept. It is
important to compare several designs before choosing the one most likely to be the best from
the points of view of structural economy and how well it fits in other disciplines. In Figure 2
in form of a timeline it is shown how this process is done nowadays.

Figure 2: Timeline of design process nowadays

As shown in the figure 2, the main role in both: analysis and decision-making during designing
process belongs to human. Designer is responsible for choosing the best solutions during the
whole process. The quality of his work depends on his predispositions, gained experience and
many other random factors. Among others, one of the main disadvantages of a computer is
difficulty with experience simulation and making decisions independently. On the other hand
The disadvantage of a human perception is that it cannot successfully analyze numerous
schemes at the same time. The whole process is becoming more and more difficult, due to
the fact that the number of standards and regulations has increased. That is why, there is a
need to investigate possibility of involving computers from the very beginning of design in
decision-making process as shown in Figure 3.
ANALYSIS

Figure 3: Possible timeline of design process in future

The general idea would be to shift the decision-making process, which nowadays is still
conducted by structural engineers, towards computers.
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TODAY AND TOMORROW OF STRUCTURAL ENGINEERING
The most beneficial use of parametric methods during design process of complex and largescale structures such as airports halls as well as high-rise buildings. Structure of such objects
consists of thousands of elements, where each change in geometry generates a need of new
structural model. It can cost a lot of effort and adaptive work in traditional design approach
when envelope of the building is changing. That issue forced exploration of methods of
integration between architectural vision and structural analysis. Ho et al. [1] presented
a framework of Analysis and Design Engine (ADE) which is a part o BIM Technology that allow
to communicate between architectural and engineering software based on parametric model.
For example that framework was tested during China Zun design process [3] as well as the
parametric design approach was implemented in Shanghai Tower project [6].

Figure 4 Framework of Analysis and Design Engine for China Zun project [1]

When it became easy to explore a large number of structural schemes, engineers started
thinking about a tool for choosing the best one. That is why, the concept of the parametric
design approach went one step further when it was connected with evolutionary
computations inspired by biological phenomena [5][7]. The idea of genetic algorithms is
based on evolutional logic and natural selection process. Based on numbers of iterations,
algorithm is looking for solution which fit in terms of initial criteria. In architecture, it is used
generally in two ways: as a tool for generating sophisticated shapes and forms as well as for
optimisation. The following two examples present preliminary study on parametric design
tools and evolutionary computation tools which can be used in structural optimisation today.
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EXAMPLE NO.1 – ELEMENTARY STUDY
The first simple example is to explain the idea of works and check the solutions correctness.
Fixed ends beam with assumed cross section, materials and applied force is generated in
grasshopper3d. In this case GemoetryGym plug-in was used to perform structural analysis in
external analysis engine of commercial software. Solutions in such simple example is obvious
and makes a good case study for software testing. The main aim of this example is to find of
the vertical reaction of given beam and as a consequence the geometrical middle point this
beam.

x

Va

L-x

L/2

Vb

L/2

Va

Vb

Figure 5: Simply supported beam subjected to node force with random position of the force (left) and obvious
solution of the problem (right)

It is obvious that the node force is located exactly in the middle of beam when difference
between values of supports reactions reaches zero. That leads to simple optimization
problem:
|Va − Vb| → minimum which is true when |Va − Vb| = 0
When all physical parameters are assigned, the model is exported to Autodesk Robot. It is
done in simple way by special script, which send all data about created model. Results are
read out and send back to grasshopper3d.

Figure 6 From the left: Rhino, Robot, Grasshopper

-

Galapagos fitness input:
|Va − Vb| → minimum
Galapagos Genetic input: Position of nodal force – range of (1,2…58,59)

Factor slider represents values of x coordinate of nodal force. The slider takes value from 1 to
n-1 where n is an end point of beam. In other words factor’s domain is every integer number
from 1 to n-1. The factor and the function are connected into Galapagos - single objective
genetic algorithm module with can change the values of the nodal force position based on the
fitness Function. Calculation leads to the correct solution – minimum of the function is zero
when the force is directly in the middle point of the beam.
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EXAMPLE NO.2 - DIGITAL REAL-TIME STRUCTURAL OPTIMISATION
Following part of this paper was inspired by real case of design issue of temporary truss
structure (Figure 7). A temporary set of truss structures supporting the main structure of the
bridge during concrete works. It is designed of steel modular beams with use of bolted
connections. That simple issue from structural point of view is simultaneously good starting
point of exploration of parametric study.

Figure 7 – Example of temporary truss structure [6]

On the figure 8 parametric model of truss structure was shown. The model was prepared in
grasshopper3D with use of Karamba - structural design tool which connects 3D modelling with
finite element analysis (FEA) directly in one environment. Main aim of this study was to find
best structural solution using parametric model for assumed geometry and static load
condition. Parameterization was prepared in terms of structural topology such as truss
spacing, height and triangulation of single truss, but also material usage in terms of proper
cross-section. In this step circular hollow section with parametric diameter and thickness was
assumed and It was assigned for all structural members in the structure.

Figure 8 – Boundary conditions of the problem

The parametric definition of the structure was used to indicate a solution domain for the
multi-objective genetic algorithm tool Octopus. Structure proposed by algorithm have to met
specific structural criteria, so proper solution have to be filter out in the process. Fitness
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function is defined as the combination of two concepts: minimum weight of the structure as
well as proper deflection limitation. Obviously with self-weight reduction comes limitation of
stress ratio in each structural member which was taken into account according to European
Steel Design Code (EC3). Sizing in terms of buckling in compressed members was also taken
into account by proper script using Python Programming Language prepared by authors.

Figure 9 – Problem definition in grasshopper3D

Once the optimal structure was found, structure was modeled in a commercially available
structural analysis program (MidasGen) to verify the validity of Karamba’s structural analysis.

Figure 10 – Optimal solution in Karamba3D and MidaGen software

In Table 1. Results obtained in both software were presented and compared. The comparisons
were acceptable what gives encouragement to investigate more complicated structural
problems
Table 1-Results obtained in both software engine.
Quantity
Max. Compresion
Max. tension
Displacement
Tonage

MIDAS Gen
1290kN
635kN
0.058m
52,201 t

Karamba 3D
1282kN
633kN
0.059m
52,227 t

Difference
0.62%
0.31%
1.72%
0.05%
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SUMMARY
There are no doubts that parametric design in integrated development environment as well as
BIM technology became a big step in architectural and engineering industry. Computers play
a main role in managing and as a result, transferring data of the building object. Presented
examples shows that computer is not only a tool for preparing documentation but also have
ability to proposing structural solutions which cannot be obtainable in traditional approach.
Possibility of analyzing numbers of structural schemes in short time allows engineers design
structure effectively in very early stage of design process. Decisions made on conceptual
stage have a giant impact on further design development stage. It is particularly important
when it comes to large-scale complex structure where the total cost must be prepared
rationally. Parametric design approach can be useful to save a time in case of developing
structural scenarios which leads to impractical schemes or schemes which not gain
satisfactory level. Presented examples are only an initial research which show wide range
possibilities but also challenges. Presented framework can be improved in many ways that is
why it needs further investigation and development in this direction.
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Abstract
With the advent of national housing programs, like the “Minha Casa Minha Vida” Program, construction companies started to
invest in new construction methods. The adoption rate of pre-fabricated concrete construction systems towards social
housing still hasn’t had the same scale as other methods, like the cast-in-place concrete wall system. This arises an
opportunity to analyze, comparatively, these two construction methods in terms of construction cost. This was done through
the development of an application example to obtain a quantitative survey and the cost for diﬀerent project scales. With this
study, it was possible to observe, with the results, that pre-fabricated construction, comprising concrete panel and hollow
core slab elements, are a viable alternative for the execution of social housing projects.
Resumo
Com o advento de programas habitacionais, como o “Programa Minha Casa Minha Vida”, construtoras começaram a investir
em novos métodos construtivos. A adoção da construção pré-fabricada de concreto para habitações de interesse social não
possui a mesma escala de implementação frente a outros métodos construtivos, como a parede de concreto moldada no
local. Surge a oportunidade de analisar comparativamente estes dois métodos construtivos em termos de custo de
construção. Isso foi feito através do desenvolvimento de um exemplo de aplicação para obtenção de um levantamento
quantitativo e de custo aplicado a diferentes escalas de projeto. Com este estudo, foi possível perceber, pelos resultados,
que a construção pré-fabricada, composta por elementos de painéis e lajes alveolares, se mostrou como alternativa viável
para a execução de projetos de habitação.
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Análise Comparativa de Custo da Construção Préfabricada de concreto e de Parede de concreto
moldada no local
Título
TS3 – Off-site Construction-Challenges and Trends
Subtítulo
CT8 – Construction
Introdução
Para resolver o problema do déficit habitacional no Brasil e aumentar a atividade econômica
do setor de construção civil, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida foi instalado,
incentivando as construtoras a buscar soluções e tecnologias que pudessem enfrentar os
desafios de projetos de habitação de interesse social de grande escala, com menor custo e
prazo que os métodos construtivos convencionais. Podemos destacar dois métodos
construtivos muito implementados, principalmente em empreendimentos no sudeste
brasileiro: a alvenaria estrutural armada e a parede de concreto moldada no local [1].
Em diversos países, a industrialização do setor de construção civil começou como uma
tentativa de aumentar performance em termos de custo, produtividade e qualidade, com sua
origem na reconstrução de países devastados após a Segunda Guerra Mundial. Para países
como a Malásia, que não sofreu o impacto da guerra, a necessidade de atender a demanda
por habitações de qualidade para a população induziu o governo local a promover o uso do
Sistema de Construção Industrializada (do inglês, Industrial Building System, IBS) [2].
Este sistema envolve muitos subsistemas de construção diferentes com a utilização de
diferentes tipos de materiais, desde madeira e compósitos até estruturas de aço e concreto
[3]. Especificamente ao setor de habitação, painéis pré-fabricados de concreto tem sido
muito utilizado para esta tipologia construtiva [4]. Embora, no Brasil, o uso de elementos de
concreto pré-fabricado tem surgido em empreendimentos do tipo: centros comerciais,
edifícios de garagem, armazéns, edificações comerciais e residenciais [5], há um estudo de
caso de sua implementação para um projeto de habitação de interesse social, composto por
painéis pré-fabricados maciços de concreto, painéis alveolares de concreto e lajes alveolares
protendidas, ligados entre si para compor uma edificação de 4 pavimentos [6].
Para entender como um projeto, com esta tipologia construtiva, se compara em termos de
custo direto com outros métodos construtivos, este artigo apresenta um exemplo de
aplicação, utilizando o estudo de caso mencionado como base, para comparar a construção
pré-fabricada com a de parede de concreto moldada no local. Primeiro, foi elaborado um
projeto arquitetônico, semelhante ao do estudo de caso, para que fosse possível ser realizado
um levantamento quantitativo de subitens que compõem a edificação para cada método
construtivo analisado. Além disso, aplicou-se, neste estudo, um fator de escala para
quantidades crescentes de metros quadrados (m²), que compõem o projeto, através do
aumento do número de blocos.
Objetivo
Analisar a viabilidade, em termos de custo, da construção pré-fabricada de concreto em
relação ao sistema de parede de concreto moldada no local, aplicado a um fator de escala
crescente.
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Metodologia
O exemplo de aplicação foi concebido com as mesmas características arquitetônicas do
estudo de caso de habitação em pré-fabricado [6], seguindo a mesma modulação dos
componentes construtivos utilizados. As dimensões dos elementos de painéis pré-fabricados e
lajes alveolares, como largura e espessura, foram mantidas, guiando a concepção do projeto
arquitetônico, para, a posteriori, facilitar o processo de criação do anteprojeto estrutural.
O propósito destes projetos foi para auxiliar com o levantamento quantitativo dos subitens
que compõem um bloco de edifício. Depois, estes subitens foram prospectados no banco de
dados de componentes construtivos providenciado pelo software Gerador de Preços, da CYPE
Ingenieros [7], na busca pelos valores de custo por unidade do subitem. Enquanto que os
elementos pré-fabricados auxiliaram na determinação do dimensionamento geral das plantas,
calcular a quantidade de cada tipo de elemento pré-fabricado necessário para 1 bloco não
foi, de fato, necessário para este estudo, pois o custo destes elementos foi dimensionado a
partir da unidade utilizada pelo programa de orçamentação: neste caso, custo por m². Este é
o principal motivo pelo qual o dimensionamento do componente de fôrmas, para o método
construtivo de parede de concreto, pôde ser feito através do projeto arquitetônico
diretamente, dispensando a necessidade da elaboração de um projeto específico de fôrmas
para este método construtivo. Além disso, realizar a análise de custo com base no mesmo
projeto, com as mesmas dimensões, faz a comparação de custo gerar resultados mais
consistentes referentes a um único denominador.
Cada subitem extraído do banco de dados da CYPE tem sua composição própria de insumos,
consistindo de materiais, equipamentos e mão de obra, e cada insumo com um custo unitário
e rendimento para compor uma unidade do subitem respectivo. Como o programa possui,
internamente, um cálculo de fator de escala para os custos unitários e rendimentos, a
extração destas informações foram feitas para cada quantidade de m² construídos no projeto
para que, finalmente, fosse possível a geração de resultados. A quantidade de torres
analisadas foram de 1, 5, 10, 20, 35 e 50 torres.
Exemplo de aplicação
O projeto criado representa apenas 1 bloco (ou torre), composta por um pavimento térreo, 3
pavimentos tipos e 1 pavimento de cobertura. O térreo possui 3 unidades de 2 quartos (2Q) e
1 unidade de 3 quartos (3Q). O pavimento tipo possui 2 unidades de 2Q e 2 unidades de 3Q.
Todas as unidades, totalizando 16 por bloco, de 2Q e 3Q são iguais entre si em relação ao
layout interno da unidade.
Há junção de pontos de água próximos, como os da cozinha. Isso fornece a oportunidade da
criação de kits pré-montados de tubulações de água e esgoto. A escolha dos banheiros não
seguirem esta regra foi para que fosse possível eles terem janela, fornecendo luz natural e
circulação de ar. De fato, todos os cômodos possuem alguma janela com esta finalidade.
Muitos itens no projeto possuem quantidades eletivas, itens como estrutura de madeira e
telhas para o telhado no pavimento de cobertura, tubulações de instalações hidráulicas,
condutores elétricos, inclusive metro quadrado de áreas de estruturas provisórias de canteiro
de obras, área do terreno, etc. Apesar do foco aqui ser apenas entre o método construtivo
pertinente a estrutura do edifício, em painéis pré-fabricados e parede de concreto moldada
no local, a inclusão destes itens eletivos proporcionam uma simulação de quantidades de
itens que compõem a obra como um todo. Todavia, na composição de custo de um método
para o outro, estes itens permanecem proporcionais para cada torre com o intuito de não
interferirem no resultado deste estudo.
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Figura 1 – Planta baixa de arquitetura do pavimento tipo do exemplo de aplicação [6].

Tabela 1 - Quadro de Áreas do Projeto Arquitetônico [6].
QUADRO DE ÁREAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1 TORRE

1425,45 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 5 TORRES

7127,25 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 10 TORRES

14254,50 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 20 TORRES

28509,00 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 35 TORRES

49890,75 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 50 TORRES

71272,50 m²

PAVIMENTO TÉRREO
RADIER

374,85 m²

TORRE

285,09 m²

INTERIOR

261,70 m²

CIRCULAÇÃO COMUM

15,82 m²

ESCADA

8,88 m²

UNIDADE 2 QUARTOS

3 un

UNIDADE 3 QUARTOS

1 un

ÁREA UN 2Q

56,18 m²

ÁREA UN 3Q

62,49 m²
PAVIMENTO TIPO

TORRE

285,09 m²

INTERIOR

261,70 m²
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PAVIMENTO TIPO
CIRCULAÇÃO COMUM

9,57 m²

ESCADA

8,88 m²

UNIDADE 2 QUARTOS

2 un

UNIDADE 3 QUARTOS

2 un

ÁREA UN 2Q

56,18 m²

ÁREA UN 3Q

62,49 m²

A partir deste projeto arquitetônico, o anteprojeto estrutural pré-fabricado foi realizado,
consistindo dos seguintes elementos pré-fabricados de concreto por pavimento:
- Painéis maciços: dois painéis laterais de 12,90 m de comprimento, com 14 cm de espessura,
um conjunto de painéis maciços no meio, também de 14 cm de espessura, com uma escada
pré-fabricada instalada no conjunto já na fábrica. Todos estes possuem consoles para apoiar
os painéis alveolares e as lajes alveolares;
- Painéis alveolares na fachada: 2 unidades de 10,84 m de comprimento e 2 unidades de 9,52
m de comprimento, as 4 unidades com 0,40 m de altura; 2 unidades de 10,84 m de
comprimento e 2 unidades de 9,52 m de comprimento, as 4 unidades com 1,25 m de altura;
todos os painéis alveolares com 20 cm de espessura;
- Lajes alveolares de comprimentos variados, no entanto, modulação de 1,25 m de largura e
20 cm de espessura.
É observado que no térreo, o piso é moldado in loco, enquanto que no pavimento cobertura
há apenas os painéis alveolares de 1,25 m de altura na envoltória.
As lajes alveolares recebem tela soldada e capeamento de concreto executado após sua
montagem, com o uso de escoras para regular e padronizar o nível do piso da laje entre os
diversos elementos. Este capeamento na cobertura também fornece estanqueidade para o
restante do edifício.
Em termos de ligações, as lajes e painéis alveolares são apoiadas nos consoles fornecidos
pelos painéis maciços, com o uso de um elastômero entre os elementos. Os painéis maciços,
no entanto, trazem em suas faces inferior e superior inserts metálicos para que cada um seja
soldado aos demais.
Os painéis maciços não possuem nenhuma passagem de para instalações elétricas ou
hidráulicas. Estas foram feitas externamente à estrutura pré-fabricada, encobertas por um
revestimento de gesso acartonado e sua passagem de prumada feito por meio de shafts
realizados na própria laje alveolar em pontos previstos. As instalações horizontais entre o
forro de gesso e a laje como também por dentro dos alvéolos em alguns pontos.
Uma consequência dos grandes vãos que estas lajes alveolares protendidas conseguem
alcançar é a flexibilidade interna de arrumação do layout arquitetônico do edifício. Como
visto no estudo de caso e replicado para este exemplo de aplicação, a vedação interna é toda
montada com dry wall, seguindo a filosofia do pré-fabricado de montagem dos elementos que
compõem o projeto, ao invés de produzir in loco estas estruturas. As fachadas com os painéis
alveolares possuem uma abertura entre os painéis maciços laterais e o núcleo central. Este
trecho será preenchido com o uso de steel frame e placas cimentícias, além das esquadrias.
Outra consequência da utilização do pré-fabricado é em relação ao revestimento. Foi
considerado, para este exemplo de aplicação, que os elementos pré-fabricados são produzidos
em fábrica já com revestimento final e pintura. No ambiente interno ainda foi utilizado
rebaixamento do teto com forro de gesso acartonado, piso e rodapé cerâmicos.
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Figura 2 - Planta baixa tipo do anteprojeto estrutural em pré-fabricado. Linhas em diagonal representa a área onde
será executado o capeamento de concreto in loco em conjunto com tela soldada para consolidação da laje [6].

Para a composição de custo utilizando o método construtivo de Paredes de concreto moldada
no local, houve algumas diferenças em certos elementos, além do estrutural. A estrutura das
paredes é toda moldada in loco com a utilização de fôrmas de alumínio, que são reutilizáveis
após a execução de um ciclo de concretagem. Quando se trata de paredes, isso inclui as
paredes internas também, ou seja, não há utilização de vedação interna por gesso
acartonado, nem vedação externa por placas cimentícias. Em consequência disto, a solução
para a laje também mudou. Apesar de ser possível a utilização de laje alveolar, optou-se pela
utilização de uma pré-laje com uso de vigotas unidirecionais pré-moldadas. A diferença total
de subitens entre um método e outro pode ser verificado na tabela abaixo.
Tabela 2 - Itens exclusivos para cada método construtivo analisado. PFAB significa Pré-Fabricado. PLOCO significa
Parede in loco [6].
UTILIZADO

CATEGORIA

ITEM

NÃO

ESTRUTURA

PAINÉIS

SIM

NÃO

ESTRUTURA

PAINÉIS

SIM
SIM

NÃO
NÃO

ESTRUTURA
ESTRUTURA

ESCADA
LAJE

SIM

NÃO

ESTRUTURA

PFAB

PLOCO

SIM

LAJE

SIM

NÃO

VEDAÇÃO

SIM

NÃO

VEDAÇÃO

NÃO

SIM

ESTRUTURA

FACHADAS, PAREDES,
DIVISÓRIAS E
PROTEÇÕES
FACHADAS, PAREDES,
DIVISÓRIAS E
PROTEÇÕES
ESCADA

NÃO

SIM

ESTRUTURA

LAJE

SUBITEM
FACHADA PESADA DE PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS
DE CONCRETO ARMADO
FACHADA PESADA DE PAINÉIS ALVEOLARES PRÉFABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO
LANCE DE ESCADA PRÉ-FABRICADO
APOIO ELASTOMÉRICO LAMINAR RETANGULAR
LAJE DE PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADOS
DE CONCRETO PROTENDIDO
ESTRUTURA AUTOPORTANTE DE PLACAS DE
CIMENTO
PAREDE DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO
LAJE DE ESCADA MOLDADA IN LOCO
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL
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UTILIZADO

CATEGORIA

ITEM

PFAB

PLOCO

NÃO

SIM

ESTRUTURA

NÃO

SIM

ESTRUTURA

NÃO

SIM

ESTRUTURA

PAREDE DE
CONCRETO
PAREDE DE
CONCRETO
SERVIÇOS

NÃO

SIM

ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

NÃO

SIM

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

NÃO

SIM

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

NÃO

SIM

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

NÃO

SIM

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS

SUBITEM
MURO DE CONCRETO
SISTEMA DE ESCORAMENTO E FÔRMAS PARA
MURO DE CONCRETO
LIMPEZA DE FÔRMAS
ALUGUEL DE PLATAFORMA SUSPENSA
CAMADA BASE DE ARGAMASSA DE CAL, PARA
INTERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
PLATAFORMA SUSPENSA
PINTURA COM TINTA PLÁSTICA SOBRE
PARAMENTO EXTERIOR
TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PLATAFORMA
SUSPENSA

Para este método construtivo, um dos subitens principais é o sistema de escoramento e
fôrmas para executar o muro de concreto que, no caso deste estudo, é composto por
alumínio, por conta do seu grande número de reutilizações [8] e peso próprio leve, tornandoo manoportável, dispensando o uso de máquinas [9]. A quantidade de área de fôrmas
necessárias para a execução deste projeto foi estimado em 628,21 m², considerando 4
aplicações por torre executada [6]. Este item não é proporcional para a quantidade de torres
executadas no estudo de escala, ou seja, continua sendo considerado 1 conjunto de fôrmas
para mais de uma torre, aumentando seu aproveitamento de uso.
Para a realização da análise comparativa de custo entre os métodos construtivos, foi feito, a
partir do projeto elaborado, um orçamento estimativo, sem se ater a detalhes construtivos
específicos, analisando apenas o custo direto através de uma planilha de custos para cada
método construtivo e cada quantidade de blocos, respectivamente. Para se ter acesso a
planilha orçamentária completa, além de outras informações mais completas sobre esta
análise, é recomendado consulta ao item [6] das referências bibliográficas.
Resultados e Discussão
A partir da elaboração da planilha de custos, é possível extrair o custo por torre executada
conforme aumentamos a escala do empreendimento, o custo por m² construído e comparar os
valores com os do Custo Unitário Básico de construção para os dois métodos construtivos. Os
valores extraídos do banco de dados da CYPE são de abril de 2017, localizado no Rio de
Janeiro. Assim, o relatório do CUB referido é desta data e localidade.

Figura 3 – Gráfico do Custo por Torre por Método Construtivo [6].

Podemos visualizar o efeito do fator de escala e como ele afeta o custo final por torre em
cada método construtivo. Enquanto que a parede de concreto moldada no local começou com
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um valor alto de quase quatro milhões de reais, este valor caiu 52,2% para o empreendimento
com 5 torres e sua queda estabilizou-se a partir de 20 torres, com um resultado 7,7% menor,
em 50 torres, que o método pré-fabricado composto por painéis maciços de concreto armado.
O fator de escala para este método ocorreu de forma mais gradual, caindo em torno de 10%
de 1 torre para 5 e 12% de 5 para 10 torres. Estabilizando-se em 10 torres.
Tabela 3 - Porcentagem de cada categoria na composição de custo final de 1 bloco para cada estudo de escala e
método construtivo [6].
MÉTODO
CONSTRUTIVO
# TORRES

PLOCO

PFAB

PLOCO

PFAB

PLOCO

PFAB

PLOCO

PFAB

PLOCO

PFAB

PLOCO

PFAB

1

1

5

5

10

10

20

20

35

35

50

50

COBERTURA

0,81%

1,83%

1,66%

1,97%

1,96%

2,05%

2,12%

2,06%

2,20%

2,06%

2,23%

2,06%

ESQUADRIAS

3,08%

6,98%

6,18%

7,35%

7,14%

7,45%

7,72%

7,48%

8,00%

7,48%

8,11%

7,49%

ESTRUTURA

70,02%

24,40%

45,34%

26,13%

39,27%

27,18%

34,74%

27,28%

32,47%

27,31%

31,61%

27,32%

FUNDAÇÃO

2,68%

6,08%

5,37%

6,39%

6,38%

6,66%

6,90%

6,68%

7,15%

6,68%

7,23%

6,68%

GESTÃO DE
RESIDUOS

0,09%

0,21%

0,13%

0,16%

0,15%

0,16%

0,17%

0,16%

0,17%

0,16%

0,17%

0,16%

IMPERMEABILIZAÇÃO

2,16%

4,89%

4,38%

5,21%

5,19%

5,42%

5,62%

5,44%

5,82%

5,44%

5,90%

5,45%

INSTALAÇÕES

8,51%

19,29%

14,99%

17,85%

15,54%

16,22%

16,49%

15,97%

17,04%

15,94%

17,26%

15,94%

REVESTIMENTOS

8,39%

10,95%

16,21%

11,43%

18,44%

11,42%

19,91%

11,47%

20,62%

11,48%

20,89%

11,48%

SERVIÇOS FINAIS

2,21%

5,02%

4,28%

5,10%

4,32%

4,51%

4,68%

4,53%

4,85%

4,53%

4,91%

4,53%

SERVIÇOS INICIAIS

2,04%

4,63%

1,46%

1,73%

1,60%

1,67%

1,66%

1,61%

1,68%

1,57%

1,68%

1,55%

VEDAÇÕES

0,00%

15,71%

0,00%

16,67%

0,00%

17,27%

0,00%

17,33%

0,00%

17,34%

0,00%

17,35%

Pela Tabela 3, em relação ao método pré-fabricado, podemos visualizar que as categorias de
itens de maior custo direto, na escala final de 50 torres, são, nessa ordem: estrutura,
vedações, instalações e revestimento. Era de se esperar que vedações seria uma grande
porcentagem do valor total de cada bloco por conta da sua utilização em massa para compor
o layout interno dos pavimentos. Já para a construção em parede de concreto moldada no
local, é notável a influência do custo na categoria estrutura para 1 torre. Esta composição vai
de 70,02% do custo total em 1 torre para 31,61% em 50 torres, rendendo uma maior
amortização do uso do conjunto de fôrmas de alumínio, conforme mencionado na literatura.
Em sequência de decrescente de porcentagem de custo, na análise de 50 torres, são as
categorias de revestimento, instalações e esquadrias. Revestimento devido à necessidade de
acabamento da superfície de concreto, após sua concretagem. Para este método construtivo,
a categoria de Vedações não teve participação na composição de custo, por conta de todas as
divisórias internas terem sido concretadas no local, tendo função estrutural, além de vedar os
ambientes.
A geração dos valores dos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB) não incluem alguns
itens construtivos, os quais podemos destacar fundações como um todo e, na parte de
instalações hidráulicas, bombas de recalque. Retirando estes itens da planilha custos,
geramos os resultados abaixo de custo por m².
Tabela 4 - Valor do metro quadrado por método construtivo para analisa-lo perante o Custo Unitário Básico de
construção [6].
VALOR DO R$/M² POR MÉTODO CONSTRUTIVO (SEM FUNDAÇÃO E BOMBA DE RECALQUE)
1

R$

2.719,79

Δ%
-

5
10
20
35
50

R$
R$
R$
R$
R$

1.255,28
956,35
879,07
846,20
834,28

-53,8%
-23,8%
-8,1%
-3,7%
-1,4%

# DE TORRES

PAREDE DE CONCRETO

R$

1.157,23

Δ%
-

R$
R$
R$
R$
R$

1.043,10
913,61
909,85
909,40
909,14

-9,9%
-12,4%
-0,4%
0,0%
0,0%

PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO
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Figura 4 - Gráfico com o valor por m² (R$/m²) por quantidade de torre construída por método construtivo, sem
considerar valores de fundação e bomba de recalque [6].

De acordo com os projetos-padrão da NBR12721:2006 “Avaliação de custos unitários de
construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios –
Procedimento”, o projeto elaborado para análise de custo, deste artigo, se enquadra entre o
Projeto de interesse social (PIS) e Prédio popular – Padrão baixo (PP-B) de acordo com as suas
descrições na norma. Os valores do CUB para estes projetos-padrão são: PIS: R$897.40; PP-B:
R$1223.76.
Comparando estes valores com os valores da Figura 4, podemos verificar que o método de
parede de concreto moldada no local a partir de 5 torres (ou 7127,25 m² de área construída)
fica com custo menor que do CUB para prédio popular de 4 pavimentos e com 20 torres (ou
28509 m² de área construída) chega no patamar do projeto de interesse social. Para o método
de painéis maciços pré-fabricados de concreto, com uma torre somente (ou 1425,45 m² de
área construída), este método alcança o patamar de prédio popular e chega próximo ao custo
unitário de um PIS conforme aumento de escala.
Os resultados aqui demonstram que os dois métodos construtivos, em um estudo de custo por
aumento de escala, se comportam de forma semelhante em relação ao custo final por bloco
executado, sendo o caimento de preço por m² do método de parede de concreto mais
acelerado devido à consideração do investimento do conjunto de fôrmas de alumínio e sua
amortização no custo a posteriori.
Conclusão
Com o aumento do tamanho do empreendimento, os resultados demonstrados entre os dois
métodos construtivos alcançaram valores muito semelhantes entre si e, inclusive, menores
que os valores do Custo Unitário Básico de construção para esta tipologia de projeto.
Podemos concluir que dado as condições e características adotadas no projeto, este resultado
mostra a viabilidade do uso da construção pré-fabricada de concreto frente à parede de
concreto moldada no local, um método construtivo já com uso crescente para
empreendimentos de habitação de interesse social.
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Além do resultado positivo do custo, a adoção deste pode empregar alguns fatores
característicos do Sistema de Construção Industrializada como diminuição da mão de obra no
local da obra, geração menor de resíduos, canteiro de obras mais enxuto e velocidade de
execução. Ou seja, vantagens que fazem da construção civil cada vez mais se tornar
racionalizada, com uma filosofia de controle e produção industrial.
No entanto, não é possível, através deste estudo especificamente, sugerir este método
construtivo para outras tipologias mais complexas de projeto, com detalhes muito específicos
na arquitetura porque o projeto no estudo analisado pode ser visto, do ponto de vista
arquitetônico, como um projeto simples, facilitando o uso de padronização e modulação dos
elementos pré-fabricados.
Além disso, certos pontos críticos como análise de acesso e logística do canteiro também não
foram levados em consideração.
Para se obter um resultado mais aplicável para a sociedade, uma forma seria analisar estudos
de caso reais da sua implementação: analisar o orçamento e cronograma da obra e
acompanhar sua execução para fazer um paralelo entre o que foi estimado e realizado,
diagnosticando os fatores que afetam diretamente e indiretamente o custo final do
empreendimento para que, com maior embasamento, uma visão mais crítica sobre a adoção
deste método construtivo pode ser feita.
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Abstract
The article attempts to determine the value of the duration of the building process depending on the risk of the occurrence
of temperatures below –10°C in Poland. It summarizes the results of measurements of the temperature study over 62 years
(from 1950 to 2011) in Poland. The number of days with temperatures below –10°C in future years was forecasted. The
method of ARIMA (Autoregressive Integrated Process Average) STATISTICA STAT SOFT was used. Stationarity series was
tested using an IDW Durbin Watson integrative statistics and homoscedasticity was tested by the Levene test. The forecast
error was veriﬁed using autocorrelation and partial autocorrelation residues functions. On the basis of calculations, the risk
values for outdoor works in each month in Poland was established. It is a part of BIM 6-D calculation. The calculated risk
value (Table 5) can be used for the calculation in Risky Project Professional. The proposed risk values and the method of
calculation are the upcoming modiﬁcation product, which has not been reported yet.
Keywords
BIM 6-D; RISK; temperature below –10°C; building process; building process
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CONSTRUCTION PROJECT SCHEDULING TAKING
INTO ACCOUNT THE RISK OF TEMPERATURES
BELOW –10°C IN POLAND
INTRODUCTION
Traditional building design was largely reliant upon two-dimensional technical
drawings (plans, elevations, sections, etc.). Building information modeling extends this
beyond 3D, augmenting the three primary spatial dimensions (width, height and depth) with
time as the fourth dimension (4D)and cost as the fifth (5D). The creation of 5D models
enables the various participants (from architects, designers, contractors to owners) of a
construction project to visualize the progress of construction activities and its related costs
over time. BIM-6D is assigned with all aspects of project life-cycle management information.
According to the authors a very important element of the BIM analysis is omitted - risk
analysis. Risk analysis allows to include in the calculation real circumstances relating to a
particular construction project. We offer include risk analysis as BIM 6-D. Then BIM 7 -D will
refer to the period of use (fig. 1).

Fig. 1

The diagram of Building Information Modeling
The risk analysis can be performed using the computer program Risky Project
Professional. Risky Project is advanced project risk management software with integrated risk
analysis. Most projects contain many uncertain parameters: task duration, start and finish
times, uncertainties in costs and resources, uncertainties in quality, safety, technology, and
others. Risky Project analyzes project schedules with risks and uncertainties, calculates the
chance that projects will be completed within a given period of time and budget, ranks risks,
and presents the results in formats that are easy to read and understand. Risky Project also
helps you to perform project risk management: identify project risks, rank risks, identify
mitigation and response plans, manage risk properties, including descriptions, probabilities
and impacts, costs associated with risks, mitigation strategies, and all other information
about risks, facilitate risk reviews, opening, and closing risks, conversion of risks to issues and
lesson learned, save risk history. Risky Project performs both qualitative and quantitative risk
analysis. If both the risk register and project schedule are populated, Risky Project performs
quantitative risk analysis. If there is no project data (cost or schedule), Risky Project
performs qualitative risks analysis. Risky Project performs two major functions: Risk
Management: identification, recording, ranking, and reviewing risks, mitigation and response
plans, and all associated risk information and Risk Analysis: determine how risks might affect
your project. Risky Project performs both qualitative and quantitative risk analysis. A typical
qualitative risk analysis workflow:
• Identify risks and add risks to the risk register.
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• Define risk properties, probabilities, and outcomes.
• Analyze risks and prioritize risks.
• Assign mitigation and/or response plans.
• Update risk properties, probabilities, outcomes as necessary.
• Review status and properties of the risk and report information about risks.
A typical quantitative risk analysis workflow:
• Create a project schedule.
• Add risks, uncertainties, and other risk-related information.
• Run a simulation, perform an analysis and generate a report of the results.
• Update risks and uncertainties as necessary.
• During project execution, perform project tracking with risks and uncertainties at key
phases or milestones to update forecasts.
• Report results.
In Risky Project risks are events that may or may not occur and has a probability
between 0 – 100%. There is great difficulty determining the value of the probability. The
article attempts to determine the value of the duration of the building process depending on
the risk of the occurrence of temperatures below –10°C in Poland as one of risks.
The realization of the construction project in Poland is connected with the need to
conduct works during periods of low temperatures. It is correlated directly with a significant
increase in funding. Contractors must meet additional technical and procedural requirements
related to the preparation and execution of the works, as well as ensuring safety and health
of workers. The works organization project is the basic document for the preparation of
technical construction to carry out works during low temperatures. Among other things, the
schedule of works must be drawn up, taking into account the risk of adverse weather
conditions. According to Runkiewicz (2011), no works in the open air should be performed
when:
• air temperature t <–15°C,
• wind speed v ≥ 12 m/s,
• wind speed v ≥ 8 m/s, while the temperature 0°C ≥ t ≥ –5°C (assembly works pause
regardless of the temperature, and the large-size assembly pauses already when v ≥
6 m/s)
• wind speed v ≥ 4 m/s, while the temperature of –5°C ≥ t ≥ –10°C,
• wind speed v ≥ 2 m/s, while the temperature of –10°C ≥ t ≥ –15°C,
• there is freezing precipitation, fog, excessive frost or hoarfrost.
The construction processes most sensitive to low temperatures in Polish climatic
conditions include earthworks, foundations, pile, concrete, masonry, waterproofing,
plastering, flooring and painting.
DATA ANALYSIS
The data regarding the number of days with temperatures lower than –10°C in Poland
in the years 1950-2011 was collected. Data from the years 2012-2016 are not available for
now. The number of days in these years differ and it noted a downward trend. The number of
days in the following years differ from one another. There was a downward trend observed.
The comparison of the number of days with temperatures below -100C in Poland in the
following years and over the years from1950 to 2011 is shown in table 1.
Table 1 Comparison of the number of days with temperatures below –10°C in Poland in the
following years and over the years from 1950 to 2011
t
1
2
3

number of days
with
temperatures
below -100C
22
29
11

year

t

1950
1951
1952

22
23
24

number of days
with
temperatures
below -100C
23
24
23

year

t

1971
1972
1973

43
44
45

number of days
with
temperatures
below -100C
18
13
26

year
1992
1993
1994
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
24
46
16
41
10
18
16
23
25
25
63
41
30
17
30
27
45

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

10
5
6
31
12
27
30
30
22
18
15
14
46
28
50
10
4
3

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

6
17
45
20
19
6
6
23
20
27
21
16
30
8
5
15
34

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

FORECASTING AUTOREGRESSIVE AVERAGE INTEGRATED PROCESS
There is a possibility that the number of days with a –10°C temperature is dependent
on the number of such days in the previous years and the random component of a number of
disorders of the preceding and the random component of these disorders. Taking into account
such a possibility, a forecasting ARIMA method was used. The method of integrated
autoregression ARIMA (Autoregressive Average Integrated Process) is used to predict the
future value of a variable based on the same data. This method does not take into account
the effect of predictors on the value of the dependent variable. Usually, it refers to a
forecasting time series. The time series is a sequence of observations carried out in
subsequent periods. In the time series, one can distinguish: a trend (a steady increase or
decrease in the average level of the phenomenon at the time), periodicity (daily, weekly,
seasonal), autocorrelation (the observations are not independent, but the ones that are close
together are more alike than those located far from each other). The research and
calculations using the ARIMA method were conducted by Box (1970), Christodoulos (2010),
Dickey (1981), Gilbert (2005), Ho (1998), Lee (2011), McGough (1994), Mitchell (2011),
Stevenson (2007).
On the basis of Durbin Watson, Dickey Fuller and Levene statistical tests, it was found
that the series is stationary and homoscedastic. Therefore, there is a possibility of predicting
the future using ARIMA. The ARIMA method searched such a predictive model, wherein there
is no partial autocorrelation and the autocorrelation function and the rest of residues have
a number of normal distribution. Having tested a number of models, the best result was
achieved for the ARIMA (1,0,1), (1,0,0) model. A graph of actual and projected values of
number of days with temperatures below –10°C is shown in fig. 1. The rest of the series have
a normal distribution. The partial autocorrelation function and the autocorrelation function of
the residues were counted. Both functions are correct. It can be assumed that the ARIMA
model is correct. The number of days with temperatures below –10°C were calculated using
ARIMA(1,0,1), (1,0,0) model in STATISTICA Statsoft in years 2012-2023. The calculation results
are shown in table 2.
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Fig. 2

Plot of real and projected series of days with temperatures below –10°C

Table 2 Predicted the number of days with temperatures below –10°C in years 2012-2023
Number

Year

The number of days with
temperatures below –10°C

63

2012

26,31177

64

2013

26,17524

65

2014

19,94242

66

2015

20,88312

67

2016

18,23804

68

2017

20,25598

69

2018

21,91591

70

2019

16,76225

71

2020

24,52040

72

2021

25,46495

73

2022

21,74776

74

2023

14,80341

CALCULATION OF RISK
Assuming that the base is research by Wójcik, Miętus (2014), the average number of
days with temperatures below –10°C in Poland during the 59 years (table 1) and with division
by month (table 3) the percentage of days in each month from November to March in the
years from 2017 to 2023 were calculated (table 5). Calculation examples for 2023, using the
previously forecasted number of days with temperatures below –10°C, are given in table 4.
Table 3 The coldest month in a year – the number of cases in the period 1951-2010
Region

November

December

January

February

March

POLAND

2

13

27

17

1

Embankment

1

13

23

21

2

Lake District

2

14

25

18

1

Lowland

2

15

26

16

1

Upland

1

11

29

18

1

Near Carpathians

2

10

34

13

1

Sudeten

1

15

28

15

1

Carpathians

1

14

29

15

1
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Table 4 Calculation examples for 2023, using the previously forecasted number of days with
temperatures below –10°C for Poland
2023 year

November

December

January

February

March

SUM

2

13

27

17

1

60

(2/60)/100
= 0,03
0,03x14,803
= 0,493
(0,493x100)/30
= 1,64

(13/60)/100
= 0,216
0,216x14,803
= 3,207
(3,207x100)/31
= 10,34

(27/60)/100
= 0,45
0,45x14,803
= 6,661
(6,661x100)/31
=21,48

(17/60)/100
= 0,283
0,283x14,803
= 4,194
(4,194x100)/31
=14,97

(1/60)/100
= 0,016
0,016x14,803
= 0,246
(0,246x100)/31
= 0,79

14,80
3

Poland
[%]/100
the number
of days
RISK [%]

Table 5 Summary of risk values [%] of days with temperatures below –10°C in Poland by month
Year

RISK [%]
November

December

January

February

March

2017

2,25

14,16

29,40

20,50

1,09

2018

2,44

15,32

31,81

22,18

1,18

2019

1,86

11,72

24,33

16,96

0,90

2020

2,72

17,14

35,59

24,81

1,32

2021

2,83

17,80

36,97

25,77

1,37

2022

2,42

15,20

31,57

22,01

1,17

2023

1,64

10,35

21,49

14,98

0,80

CASE STUDY
The time and cost of a construction project consisting of 5 successive processes was
analyzed. The average execution time of each of them was determined. Based on the analysis
of the possibility of shortening the execution time, resulting from: the use of equipment with
higher efficiency, enlarging the front of the works so as to be able to locate more employees
performing the same activities, the occurrence of more favorable than expected ground
conditions, works. Similarly, forecasting the most unfavorable organizational conditions has
established the longest execution time of processes from P1 to P5. The data was included in
the Risky Project Profesional spreadsheet. Figure 3 shows the screenshots with the
implemented times.

Fig. 3 The shortest, most probable and longest execution times of P1-P5 processes - Risky
Project Profesional spreadsheet screenshot
Processes P1 to P5 were normalized. The screenshot is shown in figure 4.
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Fig. 4 Example of probabilistic parameterization of process P1, time distribution of normal
process execution time.
The costs of performing individual processes were then introduced, taking into account the
most favorable and least favorable conditions. The minimum, most probable and maximum
values were taken into account: labor cost, equipment cost, construction material price,
achievable rebates, profit level, and indirect costs. The data is summarized in the Risky
Project Professional spreadsheet, figure 5.

Fig. 5 Lowest, most likely, and highest cost of execution of P1-P5 processes - screenshot of
the Risky Project Profesional spreadsheet
As in the case of execution times, the normal costs of the processes from P1 to P5 were
normalized. Monte Carlo calculations were then made using Risky Project Professional. The
simulation results are shown in figure 6.

Fig.6 Calculate the time and cost of a task for a certain probability - a screenshot of the
Risky Project Profesional
Calculated time and cost of project implementation for probabilities of completion of 50, 60,
70, 80, 90 and 100% in no time than generated and at a cost not higher than calculated.
These values are presented in tab. 10. They will be used as comparative values with similar
values taking into account risk. Then the risk of a temperature below -100C was introduced,
according to the calculations in table 6, where the weighted average probability of risk was
calculated (some processes were completed in a few months).
Table 6 Weighted average risk values for a statement of temperature below -100C
Proces

Date

P1

2.1017.11

October

November

December

0,00
29

2,25
17

14,16
-

Month
January
Probability
29,40
-

February

March

April

May

20,50
-

1,09
-

0
-

0
-

Summary
risk
[%]
0,83
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P2
P3
P4
P5

20.1122.12
25.1218.01
19.0122.03
23.0301.05

-

10

22

-

-

-

-

-

10,46

-

-

6

18

-

-

-

-

25,59

-

-

-

12

28

22

-

-

15,33

-

-

-

-

-

7

30

1

0,2

Monte Carlo calculations were performed using the Risky Project Professional program taking
into account the introduced risk of temperatures below -100C. The simulation results are
shown in figure 7.

Fig.7 Results of calculations of time and cost of task for a given probability taking into
account risk of temperature below -100C - screenshot of Risky Project Profesional
Calculated time and cost of project implementation for probabilities of completion of 50, 60,
70, 80, 90 and 100% in no time than generated and at a cost not higher than calculated.
These values are presented in table 7.
Table 7 Summary of time and cost of project implementation without taking into account the
risk of days with temperatures below -100C and taking into account that risk for different
probability values
Probability[%]
50
60
70
80
90
100

Process
808939
813484
818636
825000
831666
851666

Cost [$]
Process+RISK
808333
813181
818333
825000
831969
853484

Process
159,55
161,65
163,75
167,29
169,95
179,25

Time[day]
Process+RISK
165
169,74
174,57
180,60
192,92
219,48

Fig. 8 Visualization of project implementation times without taking into account the risk of
days with temperatures below -100C and taking into account that risk for different probability
values
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Planning, scheduling is an important part of the construction management. Planning and
scheduling of construction activities helps engineers to complete the project in time and
within the budget. This risk is very important because, according to the labor law,
construction works must not be conducted at temperatures below -100C degrees in Poland. As
can be seen from figure 8, this results in a very significant extension of the construction
work.

SUMMARY
The article attempts to determine the value of the duration of the building process
depending on the risk of the occurrence of temperatures below –10°C in Poland. It
summarizes the results of measurements of the temperature study over 62 years (from 1950
to 2011) in Poland. The number of days with temperatures below –10°C in future years was
forecasted. The method of ARIMA (Autoregressive Integrated Process Average) STATISTICA
STAT SOFT was used. Stationarity series was tested using an IDW Durbin Watson integrative
statistics and homoscedasticity was tested by the Levene test. The forecast error was verified
using autocorrelation and partial autocorrelation residues functions. On the basis of
calculations, the risk values for outdoor works in each month in Poland was established. It is a
part of BIM 6-D calculation. The calculated risk value (Table 5) can be used for the calculation
in Risky Project Professional and in other programs. The proposed risk values and the method
of calculation are the upcoming modification product, which has not been reported yet.
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Abstract
Optimal planning of construction projects realization is an important and current problem in management systems that has a
decisive impact on the eﬀectiveness of the performance of executive companies. The work includes a conception of a model
of integrated transport and assembly process of elements of a bridge construction made of polymer composites. We present
a system to support the scheduling of construction work and transportation of structural components, also under uncertainty
of parameters. To solve the NP-hard optimization problems there were algorithms used based on tabu search method.
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SCHEDULING SYSTEM OF TRANSPORT AND ASSEMBLY OF BRIDGE COMPONENTS
1. Introduction
New methodologies for the organization of construction works are characterized, among
many other features, by a stepwise approach, i.e. the next stage of the implementation plan
is the consequence of the previous one, with the possibility of taking into account the
corrections resulting from the detailing and clarification of the data. This fact is due, among
other things, to the necessity of introducing various subcontractors, in the subsequent phases
of implementation, as well as taking into account many unforeseeable factors, for instance,
material changes, detailed project design, technology, weather or groundwater conditions,
and other. Intensive, especially in recent years, development of technology, new materials
and short deadlines force a very effective planning and tracking of the implementation of
construction projects.
Logistical processes play an important role at every stage of construction work
realization. These include, among other processes: transportation problems, storage of
building components and building materials. This is undoubtedly an important element of the
investment process, especially when it is implemented in the Just-In-Time (JIT) system [3],
[5]. In case of bridge construction (viaducts), such an execution system is often forced by
constraints resulting from the need to protect the environment, lack of adequate access
roads, etc. Increasing transport costs and increasingly stringent vehicle traffic requirements
cause field limitations - no storage space. As a consequence, this imposes significant
restrictions on the size of construction sites.
Intensive, especially in recent years, development of technology, new materials and short
deadlines force a very effective planning and tracking of the implementation of construction
projects. This is why there is a great demand from practitioners standpoint for effective
computer aided methods in modern planning that correspond to the reality in the
construction industry (see [1], [2]).
Moving problems of construction projects scheduling into the field of classical
optimization theory (in particular, tasks scheduling) one encounters many difficulties in
choosing the right model and the appropriate algorithm. These are mostly completely new,
with many non-standard constraints, strongly NP-hard combinatorial optimization problems.
The work concerns new problems related to the use of prefabricated bridge elements for
the reconstruction of the transport network (rail and road) to ensure collision-free
communication. We are presenting a computer system module for the scheduling of transport
and assembly of composite bridge elements. The work was created as a result of the research
project, Trans-IND, 7th EU Program, "New Industrialized Construction Process" NMP-2008-3.42, coordinator: ACCIONA, Mostostal SA Warszawa.
2. Composite bridge construction
In recent years, new technological solutions have been developed for construction of
bridge elements that incorporate Fiber Reinforced Polymers (FRP). This term defines
composite materials made of plastics reinforced with different types of fibers. The most
common are carbon, glass or aramid fibers. Due to its many beneficial properties, they are
increasingly often being used in practical applications, including bridge construction. The first
bridge, which used support beams made of composite materials, was built in Spain in 2004.
The advantages of this type of construction are: speed of execution, resistance to
corrosion and weather conditions, durability of components and their strength comparable to
concrete or steel constructions. Defects are higher (compared to conventional technologies)
cost and light weight - they must be overdone by the drive plate. In general, composite
structures require less work, and are also harmless to the environment.
The establishment of the European standard EN 13706 concerning the manufacture of
polymer composites with the use of the pultrusion method allowed for the development of
completely new technological solutions, methods of designing and assembling of bridge
structure supports. The proposed technological solutions provide:
 lower construction costs associated with prefabrication (outside the construction
site) and low weight of components,
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 lower upkeep and maintenance costs during exploitation (surfaces of elements do
not corrode and therefore require no additional costly security).
 reduced installation time resulting in less traffic noise.
In the developed Trans-IND technology and construction system it is assumed that the
assembly of composite elements takes place on reinforced concrete structures.
The realization of the project requires a lot of transport and construction works, appropriate
equipment, materials and components. These works must be carefully planned and
coordinated in time, taking into account place of delivery (no storage of items on building
site).
Composite elements
Structural components of the composite bridge are made of FRP materials, which are
composed of glass fibers, carbon fibers and epoxy resins:
1. Beams made by infusion technique.
2. Bridges - are modular elements made by the pultrusion method, which are connected
only during the assembly on the construction site.
Transport and assembly of elements
After execution, the beams are transported to the installation site. It is not planned to
organize the magazine. Elements should arrive at the construction site in the right order at
the right time, directly before installation, so that the transport vehicle does not have to wait
for assembly. The purpose of such procedure are the savings resulting from lack of the rental
of work machinery. It should also be taken into account that there may not be enough space
in the construction site for parking. The most optimal solution is the assembly and transport
with light lifts to the loading platform (Figure 1).

Fig. 1. Composite beams assembly (ed. BSiR Mostostal SA).

JIT workflow allows one to synchronize delivery (prefabrications transport) with
assembly, avoiding the need to store them. It requires solving many very difficult (strongly
NP-hard) optimization problems.
Execution of buildings is often related to technological, organizational, etc. occurrences
in the course of work. External factors and internal disturbances occurring in the construction
process, predictable and unpredictable events are the source of the schedule outdating and
deviations from the contractual deadlines for execution of the contracted works. Uncertain
parameters of the process are represented by fuzzy numbers in the described system. To
solve the optimization problems (with uncertain parameters) there were algorithms based on
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the tabu search method used. The carried out computational experiments have shown that
the solutions set by these algorithms are stable.
3. Transportation and assembly scheduling system for structural components
The general idea of constructing an integrated computerized scheduling system for
transport and assembly work is shown in Figure 2.

Design of model
assumptions of construction
project realization

Implementation

Management
support
system

Concept of the process
of transport and
assembly of bridge
elements

Construction works
scheduling in just-intime system

Transportation logistics
in just-in-time system

Disturbances impact
on time and cost

Fig. 2. Concept of a model integrated process of transport and assembly of elements of
construction project - work methodology.
Graphical user interface was made using an integrated development environment "Qt
Creator". It gives one the ability to transfer applications also to other platforms. Scheduling
algorithms have been implemented in C++ language. The whole application was done in four
stages, covering the main elements of the task:
The system consists of a number of interrelated elements. The main modules include
scheduling modules of:
A) construction works,
B) transport,
C) construction works and transport in uncertain conditions.
3.1. Module of construction works scheduling
Computational tools which exists on the market, such as CPLEX or Gurobi solvers, are not
suited to solve specific constructing projects optimization problems because of their
versatility. So, we propose dedicated software created directly for problems of transporartion
and assembly scheduling of composite bridge components.Designed modules enable:
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getting input from a text file,
manual entry of data,
determining of construction works schedule,
graphical representation of the schedule in the form of a Gannt chart,
record of starting/completing dates for realization of individual construction works.

The main window of the system is shown in Figure 3.

Fig. 3. Main window of the system.
The Gantt chart schedule can be accessed by pressing the "SHOW GANTT CHART" button.
The window where the Gantt chart is displayed is shown in Figure 4.

Fig. 4. Graphical representation of the schedule in the form of a Gannt chart.
The results of the algorithm determining a schedule for a construction project can also be
presented as a table showing the starting/completion times for each construction work.
3.2. Transport scheduling module
The beam transport scheduling module allows you to schedule delivery of beams to the JIT
construction site. Transport can take place with one or more different vehicles. The deadlines
for loading and delivery of structural components are determined on the basis of a pre-
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determined construction schedule (construction schedule module). Additional parameters
required to set delivery dates can be entered manually or loaded from a text file.
3.3. Scheduling under uncertain conditions
Uncertainty scheduling module allows one to determine construction works and
transportation schedules in situations when there are no precise (deterministic) definition of
parameters (e.g. work times, transit times, unloading times, etc.). In this case, these
parameters are represented by fuzzy numbers in the three-point representation (see, for
example, [4]).
4. Summary
The application supporting scheduling of construction projects provides an easy-to-use
graphical user interface with many features. The data needed to schedule can be entered
manually or from a text file. This process enables getting the results for small size problems.
Designated schedule of execution of construction works can be presented in graphical form Gantt chart or in text form - dates of commencement/completion of execution of individual
construction works. The results can also be saved to a disk as a PNG file (Gantt chart) or a
text file (starting/finishing dates). The use of fast heuristic algorithms for scheduling
construction projects allows its users to get high quality solutions (in the sense of the
objective function value) in a short time.
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An integrated approach to the supporting resources function of an
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Abstract
The implementation of the building maintenance operations and its logistic management, require the optimisation of all
related resources. Such involves great potential if scientiﬁcally, well-founded methodologies are used, alongside with
computerised means, thus enabling fully integration of information. Following along with this idea, a research work was
carried out to introduce an algorithm of procedures as a networking basis for a comprehensive information system, able to
be used in the over-all management of real estate assets. This project was generically called Information System for
Automatization of Procedures in the Building Maintenance Management. The Supporting Resources is one of the six main
foreseen functions of management and its importance is fundamental for the complete success of the proposed approach.
As a ﬁrst outcome of the drafted algorithm, this article presents the main guidelines for this function, which in the meantime
are being adapted in an experimental computerised form. The results achieved provide evidence of its potentialities,
especially concerning the eﬀectiveness of the own procedures and the sustainable integration of all necessary information to
manage.
Keywords
Building maintenance management; information systems; review; algorithm of procedures
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The use of steel in Rehabilitation - Conceptual proposal in a factory of
Covilhã
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Abstract
On construction of buildings until the Industrial Revolution the materials used were structural limitations that did not allow a
large number of ﬂoors and limited construction in open-space. With the Industrial Revolution arise new materials such as
iron, steel, glass and concrete that allow new architectural solutions, enabling the construction of bolder projects in time and
with ample spaces to be changed internally. The theme is designed in the dissertation, in the course of architecture, with the
theoretical-practical form, the importance of understanding and combine all the historical issues with the practical
application of a study focused on the use of structural steel in the rehabilitation systems. The proposal is of an industrial
building in stone masonry and concrete, where you could combine two diﬀerent materials and its advantages in the current
Architecture. The Covilhã is one of many examples of loss of industrialization in Europe, where several industrial buildings
remain derelict, being essential to your recovery. How to rehabilitate these great spaces, that programmatic functions you
assign and how should be interpreted to your intervention, are questions this work intends to respond. It is intended to carry
a project proposal in an industrial building, using the metal structures of contemporary, like a "living organism" occupy the
existing. The main focus is to oﬀer to the city of Covilhã a new way to intervene in the industrial space with the use of steel
structural systems.
Resumo
Na construção de edifícios até à Revolução Industrial os materiais utilizados apresentavam limitações estruturais que
impossibilitavam um grande número de pisos e limitavam as construções em open-space. Com a Revolução Industrial
surgem novos materiais como o ferro, o aço, o vidro e o betão armado que permitem novas soluções arquitetónicas, mais
arrojadas possibilitando a construção de projetos em altura e com espaços amplos de forma a poderem ser alterados
interiormente. O tema foi desenvolvido na dissertação de mestrado, no curso de arquitetura, com a forma de teórico-prático,
pela importância de se compreender e conjugar todas as questões históricas com a aplicação prática de um estudo centrado
na utilização de sistemas estruturais em aço na reabilitação. A proposta apresentada é de um edifício industrial em
alvenaria de pedra e betão, onde se podia conjugar dois materiais diferentes e as suas vantagens na Arquitetura atual. A
Covilhã apresenta-se como um dos muitos exemplos da perda da industrialização na europa, onde permanecem diversos
edifícios industriais devolutos, sendo imprescindível a sua recuperação. Como reabilitar estes grandes espaços, que funções
programáticas lhe devemos atribuir e de que forma deve ser interpretada a sua intervenção, são questões às quais este
trabalho pretende responder. Pretende-se ostentar uma proposta de projeto num edifício industrial, utilizando as estruturas
metálicas de forma contemporânea, como se um “organismo vivo” ocupasse o existente. O foco principal consiste em
oferecer à cidade da Covilhã uma nova forma de intervir no espaço industrial com a utilização de sistemas estruturais em
aço.
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O uso do Aço na Reabilitação – proposta Conceptual
numa fábrica da Covilhã
Introdução
Até à Revolução Industrial, o modo de projetar e construir era restrito, não só devido à escassez
de alternativas das técnicas construtivas tradicionais, como também pela limitação dos
materiais disponíveis, o que se refletia na simplicidade final das construções.
Posteriormente, uma vez que a estrutura é um dos elementos primordiais e que toma um papel
fundamental na construção de edifícios, tendo em conta os pressupostos mencionados
anteriormente em relação às potencialidades deste tipo de materiais, procurou-se estudar
sistemas estruturais à base de aço na Arquitetura.
Os grandes progressos nos produtos e processos de produção despoletados durante esta época,
principalmente no que concerne à transição da atividade de produção manual para a
maquinofatura, foram cruciais para o desenvolvimento socioeconómico e tecnológico. No caso
específico da Arquitetura, surgiram transformações acentuadas tanto na arte de projetar como
de construir, recorrentes da criação, evolução e aperfeiçoamento de técnicas construtivas e
materiais. Neste sentido, o aço foi um dos materiais que mais ênfase obteve e a sua utilização
passou a ser mais frequente (como material isolado ou conjugado com outros), nomeadamente
devido às suas características físicas, as quais oferecem vantagens significativas
comparativamente aos sistemas tradicionais de construção.
Atualmente, a aplicação de sistemas estruturais em aço na construção é já uma prática
habitual, porém, a sua aplicação na vertente arquitetónica para a reabilitação de edifícios em
Portugal é menos comum do que sistemas tradicionais, como é o caso do betão armado.
A reabilitação visa apresentar soluções para recuperar e oferecer uma nova função a edifícios
devolutos, o que é particularmente importante em edifícios que ostentam valor patrimonial.
Atualmente, grande parte das cidades são ocupadas por edifícios abandonados e em ruínas. A
cidade da Covilhã é um célebre exemplo da desindustrialização europeia, da qual resultou um
grande número de edifícios industriais devolutos. A sua recuperação é, pois, imprescindível
para preservar a sua história como fazendo parte da época ilustre da indústria dos lanifícios.

1. Passado – O Contributo da Revolução Industrial Para a Arquitetura
No decorrer da Revolução Industrial aparecem transformações nas técnicas construtivas e, além
dos materiais tradicionais (pedra, tijolos, telhas e madeira), surgem novos materiais, como o
ferro, o ferro-gusa (ou gusa), o vidro e o betão armado que permitiram novas soluções
arquitetónicas, mais arrojadas, permitindo a construção de projetos de grande escala.
No princípio do século XIX, com o crescimento das construções de estradas, surge a necessidade
de se projetarem novas pontes, o que incentivou os projetistas a utilizarem novos materiais
como o ferro e a gusa.
Neste período, o vidro conjuga-se com o ferro para possibilitar a construção de coberturas
translúcidas, permitindo a sua aplicação em muitos edifícios públicos. O vidro também era
utilizado na construção de grandes estufas, permitindo transformá-las em espaços de lazer,
como é exemplo o Jardin d´Hiver nos Champs-Elysées, em Paris.
No decorrer do século XIX surgiram as Exposições Universais que possibilitaram a utilização de
novos materiais e técnicas construtivas com o ferro e vidro. A primeira exposição realizou-se
em Londres em 1851, e um dos projetos mais emblemáticos foi o Palácio de Cristal (Figura
1).[1] Neste projeto, Paxton utilizou elementos leves prefabricados e modulares com o objetivo
de construir um edifício com uma aparência subtil e efémera. Esta obra arquitetónica é
considerada uma das mais importantes e inovadoras construções em ferro da história da
Arquitetura.
Em 1889, a Exposição Universal de Paris atingiu o seu esplendor com a construção da Galerie
des Machines e da Torre Eiffel, obras arquitetónicas construídas em ferro que se destacaram
como sendo as mais emblemáticas da época.
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A Galerie des Machines (Figura 2) foi desenhada por Charles Dutert e Victor Contamim. É um
edifício de grande escala (115 x 140 m) suportado por arcadas de ferro constituídas por três
charneiras sem reforços intermédios. O edifício encontra-se rodeado de ambos os lados por uma
galeria que origina um espaço amplo onde as paredes e a cobertura se ligam estabelecendo
apenas um elemento, o que possibilita a entrada de luz em todo o edifício, tornando-o
harmonioso, simples e único.

Figura 1 - PAXTON, J., Interior do Palácio
de Cristal, Londres, Reino Unido, 1851.

Figura 2 - DUTERT, C. e CONTAMIM, V., Vista
da Galerie des Machines, Paris, França, 1889.

Em 1910, a Galerie des Machines foi destruída. No entanto, nasce um segundo projeto simbólico
da Exposição de 1889: a Torre Eiffel (Figuras 3) de 300 m projetada por Gustave Eiffel.[2] Em
1957, Eiffel escreveu um excerto onde caracteriza perfeitamente as particularidades
fundamentais da Torre:
“O primeiro princípio da estética arquitetônica prescreve que as linhas essenciais de
um monumento devem adequar-se perfeitamente a sua destinação. E qual lei tive de
levar em conta em relação à torre? Á resistência ao vento. Pois bem, sustento que as
curvas das quatro costelas, da maneira pela qual foram expressas pelos cálculos...,
darão uma grande impressão de força e de beleza, porque tornarão sensível à visão o
arrojo da concepção do conjunto, ao mesmo tempo que os numerosos vazios escavados
nos próprios elementos farão ressaltar energicamente o cuidado constante de não oferecer à violência dos furacões superfícies perigosas para a estabilidade do edifício.”[3]

Figura 3 - EIFFEL, G., Torre Eiffel, vista
geral, Paris, França, 1887-1889.

Figura 4 - PIANO, R. e ROGERS, R., Vista
isométrica do Centro de Exposições George
Pompidou, Paris, França, 1976.

Na construção do Centro de Exposições George Pompidou (Figura 4) foram empregues estruturas
em aço com o objetivo de se traçar uma linguagem arquitetónica.
Desde a construção do Centro Pompidou, os arquitetos começaram a demonstrar mais interesse
pela expressividade externa das estruturas. As estruturas de aço ofereceram aos arquitetos
diversas possibilidades na construção, tendo resultado, por exemplo: a Lever House construída
em Nova Iorque (1951) e a Torre John Hancock construída em Chicago (1969), ambos
desenhados pelos arquitetos Skidmore, Owings e Merrill (SOM); o centro Sainsbury construído
em Norwich (1978) e o Hong Kong and Shanghai Bank (1986); ambos projetados pelo arquiteto
Norman Foster; e o Patscenter construído em Nova Jérsia (1984) pelo arquiteto Richard Rogers.
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Por fim, a fabricação e a montagem possibilitam uma conceção rigorosa e nítida dos detalhes
arquitetónicos compatíveis com o metal e o revestimento em vidro. Estas qualidades da
construção em aço ultrapassam as tendências das construções concretizadas em diversos
estilos, no entanto permitem a realização de cada estilo de acordo com os desejos dos
desenhadores.[2]
Na Arquitetura, a estrutura ganha um papel fundamental, pois sem ela não existiriam
construções. Esta transforma-se no meio essencial para organizar o meio material, sendo a
primeira ferramenta a criar a forma e o espaço na Arquitetura.
Para a conceção de um edifício é essencial que exista um grupo de três componentes: função,
forma e técnica, cuja ligação vai originar uma construção mais consistente. Para este fim, a
estrutura desempenha um papel determinante que, por sua vez, é definido através de três
elementos: o fluxo de forças, a geometria e o material.[4]
Quando se decide construir com aço é importante, primeiramente, selecionar o sistema
estrutural que se pretende utilizar para suportar o edifício, de modo a facilitar o processo de
fabricação dos elementos estruturais, bem como a rapidez da sua montagem. Já na fase de
conceção do projeto estrutural é fundamental que exista desde inicio uma reflexão relacionada
com o conceito do próprio material como, por exemplo, elaborar esquiços das linhas e arestas,
ponderar as ligações dos elementos estruturais e clarificar o modo como os detalhes da
estrutura são percecionados.[5]
Os sistemas de estrutura utilizados na construção de edifícios são constituídos especialmente
por elementos estruturais horizontais (vigas) e verticais (pilares). Sendo assim, os principais
elementos estruturais dos edifícios são: os pilares externos e internos, as vigas principais e
secundárias (alma cheia ou treliças), os contraventamentos e as lajes.[6]
É fundamental conhecer as características e as dimensões dos perfis metálicos, uma vez que
proporcionam inúmeras possibilidades na construção dos edifícios. Na construção, os perfis de
aço mais usados são os perfis laminados (de abas inclinadas ou de abas paralelas), os perfis
soldados, eletrossoldados, enformados a frio e os tubulares.[7][5]
O sistema Light Steel Framing (LSF) tem por base a divisão da estrutura em vários componentes
estruturais (perfis galvanizados leves), que trabalham em conjunto com outros elementos
industrializados, como é o caso das placas de gesso cartonado, as Oriented Strand Boards (OSB),
entre outros.[8]
O sistema de contraventamento é caraterizado pela colocação de um ou mais elementos
estruturais na diagonal do quadro metálico, possibilitando a utilização de peças mais leves que
ofereçam resistência ao conjunto através da geometria utilizada.[9]
A utilização de treliças nas construções é muito frequente, pois permitem uma diminuição do
peso próprio relativamente a outros tipos de componentes com a mesma utilidade estrutural.
As aplicações de perfis tubulares em treliças proporcionam um ótimo desempenho, já que estes
perfis têm, por si só, uma excelente capacidade de resistência aos esforços de tração e
compressão, além de possuírem uma grande capacidade de alcançar grandes vãos com menor
número de nós.
2.

Presente – Projetar Com o Aço Na Reabilitação

Em 2004, o Conselho da Europa apresentou um documento sobre o conceito de reabilitação
urbana, atribuindo-lhe assim a seguinte definição: [10] “A reabilitação urbana é um processo
de revitalização ou regeneração urbana a médio ou a longo prazo. É acima de tudo um acto
político, com vista à melhoria dos componentes do espaço urbano e do bem-estar e qualidade
de vida de toda a população. Os seus desafios humanos e territoriais requerem a
implementação de políticas locais (por exemplo, política do património cultural e de
conservação integrada, política de coesão territorial e de ordenamento do território, política
ambiental e de desenvolvimento sustentável). A reabilitação, portanto, é parte de um projecto
urbano/plano de desenvolvimento urbano, que implica uma abordagem integrada, envolvendo
todas as políticas urbanas”.[11]
Atualmente, é preciso recuperar, salvaguardar e reutilizar os edificios devolutos nas cidades,
a partir da materialização da intervenção arquitetónica. São poucos os casos de reabilitação
em que as estruturas metálicas obtêm a devida importância e o seu verdadeiro conceito. Deste
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modo, segue-se a apresentação de alguns casos de estudo, com o objetivo de entender e
evidenciar o papel de alguns sistemas estruturais em aço na reabilitação.
O projeto de reabilitação do Centro Cultural Daoíz e Velarde (Figura 5), localizado em Madrid,
Espanha, foi desenhado pelo arquiteto Rafael de La-Hoz Castanys em 2013.
O objetivo principal do projeto era preservar a Arquitetura do edifício, já que constituiu um
dos marcos mais importantes do património industrial de Madrid. Relativamente ao conceito do
projeto, La-Hoz centrou-se em considerar a geometria geral do volume, as fachadas de tijolo e
a estrutura de treliças metálicas. O núcleo interior do edifício foi demolido completamente,
dando origem a uma “caixa vazia” para abrigar o Centro Cultural, definindo assim o espaço
interior em duas zonas principais com acessos e circulações independentes, onde existe,
simultaneamente, uma forte ligação visual e espacial que se adaptam a vários
acontecimentos.[12]

Figura 5 - LA-HOZ, R., Centro Cultural Daoíz
e Velarde - vista do novo espaço central e
dos
sistemas
estruturais
metálicos
utilizados, Madrid, Espanha, 2013.

3. Futuro – Uma Proposta De Reabilitação Num Edifício Industrial:
“Academia Sénior Com Habitação da Beira Interior”
Para a realização da proposta do projeto de reabilitação decidiu-se escolher um espaço
industrial (uma fábrica), localizado na Covilhã, na rua da Indústria, por se tratar de um símbolo
histórico do património industrial desta cidade.
Atualmente, a cidade da Covilhã apresenta-se como um polo característico da
desindustrialização europeia. Porém, grande parte da paisagem da cidade encontra-se ocupada
por escombros de edifícios fabris.
Neste sentido, com o objetivo de dar “vida” e incentivar a reafectação a novos usos destes
edifícios industriais devolutos, procurou-se estudar uma nova forma de intervir e recuperar um
destes espaços – a antiga Fábrica Alçada (Figura 6).

Figura 6 – Fotografias da Fábrica Alçada

Em Portugal, a utilização de estruturas metálicas na vertente arquitetónica é menos usual na
reabilitação de edifícios do que sistemas construtivos tradicionais (por exemplo, betão
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armado). Este tipo de materiais apresenta características únicas das quais se pode tirar proveito
para aplicar novos sistemas construtivos e, portanto, inovar a forma de construir.
Desta forma, partiu-se destes dois pressupostos – a reabilitação e o uso de estruturas metálicas
– para recuperar um edifício devoluto (a antiga Fábrica Alçada), dando-lhe uma nova “vida” e
uma nova utilidade: a de constituir uma academia sénior com habitação. A escolha desta função
teve por base dois pontos principais: os crescentes índices de envelhecimento da população a
nível nacional e a escassez de espaços com esta finalidade nesta região.
A conceção da proposta de projeto partiu da idealização de um núcleo central, uma escada em
estrutura metálica, cuja função primária é a divisão do edifício em duas áreas: privada/de
habitação e pública/social (Figura 7). Trata-se de um elemento dinâmico, que foi pensado de
modo a servir não apenas como zona de passagem, mas também para que os utentes possam
parar, estar e observar o exterior. Esta escadaria comporta-se como um “organismo vivo”, uma
vez que tem continuidade com os espaços que divide e, em termos construtivos, encontra-se
suspensa por cabos de aço que, metaforicamente, se assemelham aos fios de lã empregues na
arte dos lanifícios.

Figura 7 – Esquema explicativo do conceito do projeto.

A preservação da métrica dos alçados permitiu criar um “jogo” de cheios e vazios, que tende,
simultaneamente, a afastar a construção nova da existente. Ainda neste enquadramento, nas
extremidades do edifício foram criados vazios, com o intuito de um deles ser um espaço com
piscina e o outro ser ocupado por um jardim interior/exterior.
Por outro lado, a escolha das estruturas metálicas como sistema construtivo pretende permitir
que a intervenção construtiva passe despercebida na estrutura existente. O facto deste tipo de
materiais aparentarem leveza combina harmoniosamente com a construção existente
(alvenaria de pedra e betão), tornando-a menos rígida.
Por fim, pretende-se envolver os alunos da Universidade da Beira Interior neste projeto,
fazendo parte de um grupo de voluntariado que apoie e dinamize atividades lúdicas
desenvolvidas na academia, possibilitando também a transferência de conhecimento entre duas
gerações.
Figura 8 - Programa da ASHBI. A. Jardim com
estufa (interior/exterior); B. Espaço privado
(habitação); C. Núcleo central (escadaria,
elevador e entrada principal); D. Espaço
público (social); E. Estacionamentos; F.
Cantina/Restaurante/Bar; G. Piscina e jardim;
H.
Ginásio;
I.
Hortas;
J.
Enfermaria/Instalações
sanitárias
com
balneário.

ACADEMIA
SÉ N I O R C O M
HABITAÇÃO DA
BEIRA INTERIOR

ASHBI

A “Academia Sénior com Habitação da Beira Interior” (ASHBI) é composta por: um jardim com
uma zona interior e outra exterior; um volume destinado à habitação e outro a espaços sociais;
um volume central que acolhe a escadaria, os elevadores e a entrada principal; parques de
estacionamento; uma cantina/restaurante/bar; uma piscina com jardim; um ginásio; hortas; e
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um volume com enfermaria e instalações sanitárias com balneários (Figuras 8, 9, 10, 11). A
academia é constituída por dezasseis apartamentos de tipologia T1 (Figuras 12, 13, 14 e 15) e
cada apartamento é constituído por: um hall de entrada e a cozinha (na cozinha pensou-se
desenhar um móvel contínuo até à sala); uma instalação sanitária; um closet; uma sala e um
quarto, divididos por tubos de aço; e uma varanda (também dividida por tubos de aço com a
varanda do apartamento adjacente). Na cobertura do edifício, decidiu-se projetar uma espécie
de “miradouro”, com zonas de estar inseridas num percurso, com o objetivo de se poder
observar a paisagem da serra da Estrela e da cidade da Covilhã, e ainda desfrutar do ar fresco
da serra (Figuras 16, 17, 18 e 19).

Jardim interior/exterior
Instalações sanitárias

Estacionamentos

Lavandaria e arrumos

Escada principal

Apartamentos

Entrada privada para o auditório

Hall e receção
Restaurante/cantina/bar

Figura 9 – Planta do Piso 0

Administração/sala de reuniões/gabinete do diretor
Instalações sanitárias
Atelier de artes
Salas de aulas
Sala multiusos
Espaço privado do auditório

Figura 10 – Planta do Piso 1

Cafetaria e zona de estar
Instalações sanitárias
Sala de convívio e de jogos
Auditório e zonas de apoio
Piscina e jardim
Enfermaria e instalações sanitárias com balneário
Ginásio
Hortas

Figura 11 – Planta do Piso 2
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Figura 12 - Vista de Topo do Apartamento em 3D.

Figura 13 - Axonometria do Apartamento em 3D.

Figura 14 - Vista exterior do Apartamento em 3D.

Figura 15 - Vista interior do Apartamento em 3D.

Figura 16 - Vista exterior da academia em 3D.

Figura 17 - Vista exterior da academia em 3D.

Figura 18 – Vista posterior da academia em 3D.

Figura 19 – Vista posterior da academia em 3D.

Para a conceção da escada principal do edifício será necessário demolir uma parte das duas
lajes e um pilar que suporta as mesmas, o que requererá a criação um sistema para travar as
paredes. Sendo assim, aplicar-se-ão oito pilares metálicos “HEB 400” (que se ligarão com os
passadiços das escadas e que suportarão a estrutura da cobertura), localizados nos devidos
pontos necessários para tornar a estrutura segura e, ao mesmo tempo, travar as paredes.
A escada será executada em estruturas metálicas. Para suportar os degraus e os patamares
aplicar-se-ão dois eixos laterais com perfis “UPE140” de aço laminado do tipo
“ARCELORMITTAL”. Os degraus serão moldados em chapa quinada de aço com 10 mm de
espessura, a qual será soldada e aparafusada nos perfis metálicos. O revestimento dos degraus
e dos patamares será em madeira maciça de pinho com 40 mm de espessura, que serão
aparafusados à chapa quinada. A estrutura dos passadiços da escada será executada com
treliças de aço laminado formadas por perfis tubulares quadrangulares (100 mm x 100 mm), a
qual será aparafusada aos pilares metálicos “HEB 400”. Os passadiços serão constituídos por
chapas quinadas que serão aparafusadas às treliças e o seu revestimento será em madeira
maciça de pinho com 40 mm de espessura. Para tornar a escada suspensa, será necessário
aplicar nalguns pontos da mesma dezassete cabos estruturais em aço do tipo “PFEIFER” com 20
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mm de diâmetro, que serão fixados na estrutura da cobertura suportando assim as cargas da
escada. Para além disso, esta escada será travada nos passadiços, por forma a torná-la ainda
mais segura. A estrutura da cobertura da escada foi desenhada de maneira a poder suportar as
cargas a partir dos cabos de aço (Figura 20). A sua forma teve por base a estrutura dos
passadiços, partindo da ideia da sua elevação e, ao mesmo tempo, aplicando ângulos,
originando assim a forma ideal para a cobertura de duas águas. Posteriormente, será necessário
criar uma malha estrutural a partir de vigas (perfis tubulares quadrangulares em aço de 100
mm x 100 mm), de modo a obter os pontos exatos da colocação dos cabos de aço que suportam
a escada, além de terem sido pensados para a aplicação do painel sandwich.
Todas as estruturas metálicas empregues na escada foram consideradas em conjunto, por forma
a obter uma “escultura” coerente e segura, onde tudo se liga entre si e se conjuga com o
existente (Figura 21).

Figura 20 – Esquema estrutural da cobertura da escada em 3D.

Figura 21 – Perspetiva 3D da estrutura da escada.

Conclusão
Este artigo apresenta não só uma solução arquitetónica utilizando sistemas estruturais em aço
para reabilitar um edifício industrial devoluto na Covilhã, como também lhe oferece uma nova
função programática, tendo por base uma vasta pesquisa histórica e a análise de casos de estudo
que fundamentam esta escolha.
Uma vez que em Portugal a aplicação de estruturas metálicas na Arquitetura, mais
especificamente na reabilitação de edifícios, é menos vulgar do que sistemas tradicionais de
construção, este artigo vem enfatizar as características únicas que os sistemas estruturais em
aço apresentam e oferecem às construções (leveza e resistência), tendo em conta a Arquitetura
corrente.
Uma preocupação que se teve durante a realização da proposta conceptual foi a de manter as
alvenarias de pedra existentes, por forma a garantir a preservação do património industrial que
este edifício enreda.
Para concluir, a escolha do sistema construtivo utilizado deve ser cautelosamente estudada,
por forma a apresentar uma solução viável; neste caso, o aço revelou ser um material complexo
no que respeita à forma de conseguir aliar a função com questões técnicas, tendo a
preocupação de deixar a estrutura metálica à mostra, transmitindo a verdadeira essência de
trabalhar com este material e a sua relação com outros materiais e sistemas construtivos.
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Abstract
This article presents some reﬂections on the concept of heritage and the importance of the heritage value of the villas and
solar, in Portugal, highlighting the semantic outlines historically constructed around this category. This theme is developed
in the master's thesis, in the course of architecture, with the theoretical-practical form, the importance of understanding all
the theoretical issues involved in the rehabilitation of a building with heritage value in which it is necessary to your
preservation. In this sense, it is necessary to study the buildings that fall under this type of Villas and Solar with heritage
value, in addition to the study of the evolution of the concept of heritage, realizing the state of degradation of this, in
Portugal, to prepare a strategic plan for action. So, emphasizes the importance of political action and preservation all the
constraints of the built heritage that underlie the proposal: Rehabilitation of the Family Pessanha's Solar at Quinta dos
Buxeiros. The proposal goes through recovery and functional rehabilitation of the Solar, introducing a new tourist function;
the recovery and expansion of the existing cellar, creating a space of leisure and sensory tasting; and the creation of a new
event space, with temporary nature and organic-geometric that falls within the existing tree spaces. The challenge of linking
diﬀerent types of intervention in a space with patrimonial value passes through historical knowledge of this type of buildings
and your surroundings, as well as all the rules to be respected in your rehabilitation.
Resumo
Este artigo apresenta algumas reﬂexões sobre o conceito de Património e da importância do Valor Patrimonial das Quintas
de Recreio e Solares, em Portugal, destacando os contornos semânticos historicamente construídos em torno dessa
categoria. Este tema foi desenvolvido na dissertação de mestrado, no curso de arquitetura, com a forma de teórico-prático,
pela importância de se compreender todas as questões teóricas inerentes à reabilitação de um edifício com valor
patrimonial em que é necessário a sua preservação. Nesse sentido, é necessário o estudo dos edifícios que se enquadram
nesta tipologia de Quintas de Recreio e Solares com valor patrimonial, além do estudo da evolução do conceito de
património, percebendo o estado de degradação deste, em Portugal, para se elaborar um plano estratégico de intervenção.
Assim, enfatiza-se a importância da ação de políticas de preservação e todas as condicionantes do património construído
que fundamentam a proposta: Reabilitação do Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros. A proposta apresentada
passa pela recuperação e reabilitação funcional do Solar, introduzindo uma nova função turística; pela recuperação e
ampliação da adega existente, criando um espaço de prova de vinhos e lazer sensorial; e a criação de um novo espaço para
eventos, com carácter temporário e orgânico-geométrico que se enquadre nos espaços arbóreos existentes. O desaﬁo de
interligar diferentes tipos de intervenção num espaço com valor patrimonial passa pelo conhecimento histórico deste tipo de
edifícios e sua envolvente, além de todas as regras a respeitar na sua reabilitação.
Keywords
Heritage; Villa; Solar; Rehabilitation; Rehabilitation
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Quintas de Recreio com Valor Patrimonial: proposta
de Reabilitação do Solar Pessanha
1. Introdução
No contexto de globalização mundial verifica-se uma tendência para a “mundialização da cultura”,
assistindo-se ao crescente interesse pelo resgate do passado, (re)construído pelo presente [1].
Reconhecendo-se o património como a identidade histórica das vivências de um povo, procura-se
contribuir para a sua preservação. Sendo que, do património habitacional identificado destacam-se
os edifícios antigos, que chegaram aos nossos dias sem intervenções recentes, como marcas da
história “funcionando como caixas de surpresas por desvendar, guardando os usos, as ideias e os
processos construtivos da época de construção (…) definem ruas, marcam histórias, guardam
vivências e lembram lendas” [2]. Traduzindo-se muitas das vezes em Solares, Casas Nobres e
Quintas de Recreio [15], que, tendo sido edificados ao longo de largos períodos históricos,
contribuem para a reconstituição da identidade histórica, social, material e cultural da nossa
sociedade [3].
Contudo, grande parte destas expressões patrimoniais - caracterizadas pela sua arquitetura, pela
sua integração no meio rural e pelas relíquias familiares nelas guardadas [4] – com o decorrer dos
anos degradam-se e deixam de desempenhar as funções a que eram destinadas. Requerendo, assim,
ações de manutenção e reabilitação que as adapte às realidades atuais. Todavia, apesar destas
edificações constituírem um grande atrativo turístico responsável, muitas das vezes, da crescente
consciencialização das sociedades para a necessidade de proteção da nossa herança cultural, a
preponderância dos atos de salvaguarda - consubstanciados em políticas, leis, instituições e
atividades - [5] recaem essencialmente no restauro dos ditos monumentos históricos nomeadamente catedrais, igrejas, castelos - integrados maioritariamente nos centros históricos das
cidades, deixando de lado o imenso património habitacional que se encontra cada vez mais
envelhecido [6].
Ademais, uma vez que, estas expressões arquitetónicas, na sua origem, foram surgindo fora do
centro das cidades, expandindo-se ao longo das estradas e dos caminhos que delas irradiavam,
devido à falta de consciência pela importância destes edifícios patrimoniais, o posterior
desenvolvimento ordenado das cidades fez com que estes elementos nem sempre fossem
convenientemente integrados, chegando muitos deles a ser destruídos perdendo-se, assim, grande
parte do património do nosso país. Desse modo, a reabilitação do património edificado revela-se um
setor de grande importância na atualidade, estando, cada vez mais, intrinsecamente ligado a
fenómenos turísticos e de gestão das cidades.

2. Metodologia
O tema tem como objetivo a exploração de fatores de interesse atual, que aludem à importância e
à urgência da adoção de medidas que ditem a conservação do património edificado, apontando o
parque habitacional, especificamente as Quintas de Recreio e Solares, como a tipologia patrimonial
que mais carece de ações de salvaguarda. Contudo, constituindo um dos mais ricos exemplos da
evolução da habitação senhorial e possuindo especificidades únicas que o define, defende-se a
salvaguarda e a reabilitação deste exemplo patrimonial para que continue a firmar-se pelo seu valor
histórico, cultural e arquitetónico, assegurando a prevalência da memória do lugar em confronto
com uma nova utilização e programa que irá adotar.
Tratando-se este artigo de um complemento ao estudo desenvolvido mais extensamente na
dissertação de mestrado intitulada “Edifícios com valor patrimonial. Proposta de Reabilitação do
Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros”, visa-se a exploração dos temas cruciais na
concretização da dissertação. Deste modo, a pesquisa residiu essencialmente no estudo dos edifícios
com valor patrimonial, abordando a importância destes elementos e da sua preservação,
organizando-se em diferentes tópicos de estudo, nomeadamente: numa breve introdução ao
conceito de património e à sua evolução ao longo da história; na degradação vivida por este
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exemplo patrimonial e na urgência da sua proteção e reabilitação; nas Quintas de Recreio e Solares,
identificadas como um dos exemplos mais solenes de Edifícios de Valor Patrimonial, que mais
carecem de ações de salvaguarda, encontrando-se, muitos deles, em avançado estado de
degradação; no Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros, identificado como objeto de
estudo; a discussão, onde se apresentam as ideias chave para a execução de uma proposta de
reabilitação consciente, indo de encontro com todos os princípios enunciados, e as devidas
conclusões.
Visando-se, fundamentalmente, contribuir para o conhecimento sobre a importância dos edifícios
com valor patrimonial, procura-se identificar os recursos patrimoniais com interesse turístico e
promover a sua preservação.

3. Edifícios com Valor Patrimonial
Ao longo dos séculos os edifícios foram sendo tomados como portadores da história dos povos e das
regiões onde se inserem. Uma vez que, como atributo coletivo, os edifícios com valor patrimonial
são considerados como elemento fundamental na construção da identidade social/cultural e,
simultaneamente, na própria materialização da identidade de uma sociedade [3]. Sendo de notar
que, os conjuntos antigos de edifícios ditos património traduzem a história das cidades e dos seus
habitantes. Entendendo-se os edifícios como suporte físico de diversos movimentos estéticos, que
ao longo do tempo representaram um testemunho vivo da relação entre o homem e a arte, é
fundamental contribuir para a sua valorização e, essencialmente para a preservação da sua
autenticidade [7].
Em suma, verifica-se que o estudo dos edifícios com valor patrimonial apresenta um interesse
crescente, dada a evidente importância que tem vindo a ser atribuída à conservação do património
construído, entendido de forma muito mais geral do que a simples visão conservacionista de
monumentos e edifícios públicos de grande importância. Aceitando-se hoje, cada vez com mais
clareza, que esse património engloba não só os edifícios monumentais, mas também os edifícios
habitacionais, industriais e comerciais que, isoladamente ou, em conjunto, ajudam a entender e a
representar as formas como ao longo do tempo o homem se organizou, viveu e trabalhou, talvez até
de forma mais marcante do que o que sucede com os monumentos individualizados que, por vezes,
não são mais do que expressões individuais de eventos singulares de uma época [7].
Com efeito, o património arquitetónico tal como o património cultural, de um modo geral, além do
respetivo valor histórico e cultural, é identificado igualmente pelo seu valor económico e valor de
uso. Alargando-se, assim, a questão sobre o património que passa de uma discussão entre valores a
um debate sobre o futuro da sociedade. Expondo-se o património como promotor do
desenvolvimento do local onde se insere e do crescente interesse turístico dessa região [8].

3.1. A Evolução do Conceito de Património
Tal como refere Françoise Choay “Situar o património histórico construído no núcleo de uma
reflexão sobre as sociedades atuais, e tentar, por consequência, avaliar os motivos alegados,
reconhecido, implícita ou ignorada, em que se fundamentam hoje em dia os comportamentos
patrimoniais é um projeto que não pode prescindir de um retorno às origens.” [3]. Apresentando-se
primordialmente a noção de património como sinónimo de herança paterna, de bens de família, de
dote dos ordinandos e de propriedades. Surgindo, desta forma, como modo de reportar a uma
herança, um legado que era recebido dos nossos antepassados, e que deveria ser transmitido às
gerações futuras [1].
Contudo, é de notar que o entendimento do conceito de património tem sido alvo de algumas
alterações no decorrer dos séculos. Tendo surgindo, segundo Ballart, “quando um indivíduo ou um
grupo de indivíduos identifica como seus um objeto ou um conjunto de objetos” [9]. No século XIX,
o conceito de património passou a ser definido como um conjunto de edificações, objetos e
documentos de valor artístico ou histórico, sendo que até 1830, o património era percecionado
como os “Restos da Antiguidade” [3]. No século XX denota-se o alargamento da abordagem,
incluindo-se outros tipos de património, como é exemplo o património ambiental e o património
cultural, e passando a haver alterações dos valores patrimoniais.
Identificando-se o Património como um conceito dinâmico e eminentemente histórico, pelo que a
sua designação tem variado ao longo dos tempos. Como nota Dominique Poulot:
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“Longe de se resumir a uma transmissão pura e simples, o sentido do património inscreve-se,
em cada momento, num contexto de interpretação. Assim, ele testemunha, através da sua
defesa […], a evolução das mentalidades e das culturas.” [10]
Esse alargamento da noção de património como conceito reflete-se, ainda, nos temas e nos
conceitos abordados pelas normas internacionais, alcançando uma tripla extensão [3]: tipológica uma vez que o património já não é só monumental, incluindo outros tipos de património -,
cronológica - pois as barreiras temporais esbateram-se, aumentando o campo cronológico do que
pode vir a ser considerado património - e geográfica - dada a abrangência internacional não só dos
valores como das orientações políticas quanto à preservação [11].

3.2. A Degradação do Património
O património tem sofrido, ao longo dos anos, as consequências das condições atmosféricas e dos
diferentes usos sociais que as gerações lhe atribuem ao longo dos tempos [7]. Neste sentido, a
perceção da degradação do património e da importância de preservar os testemunhos do passado
levam, desde cedo, à criação de políticas de valorização e de preservação do património – que se
traduzem através de programas, mais ou menos pacíficos, de intervenção política à escala mundial,
não só no que diz respeito à defesa da memória coletiva, como à própria salvaguarda do bem-estar
e do direito à cultura da fruição [12]. Contudo, apesar da evolução das políticas patrimoniais,
devido à crescente consciência da importância da preservação dos valores patrimoniais ou
ambientais [13], constata-se que o património está cada vez mais ameaçado de destruição, não
apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e
económica que as agrava através de fenómenos e alteração ou de destruição [14].
Neste sentido, constata-se que a proteção do património é a maior parte das vezes insuficiente,
verifica-se, ainda, que a maior parte das ações de recuperação recaem sobre os monumentos
histórico, localizados nas zonas históricas das cidades, deixando muitas das vezes de parte o
património habitacional. Constituindo, a conservação do património edificado, uma preocupação
crescente da sociedade, sendo identificada como uma inquestionável prioridade e como
componente indispensável da política de desenvolvimento económico sustentável da política das
cidades e da política de habitação [6].
Não obstante, de acordo com o gráfico seguinte, referente a uma análise efetuada pelo
Euroconstruct, constata-se que Portugal tem ficado aquém do observado a nível europeu na questão
da evolução da reabilitação de edifícios.
Verificando-se que, no sentido de acompanhar a tendência europeia, nos últimos anos Portugal tem
atribuído maior destaque ao sector de reabilitação de edifícios. Contudo, apesar de atualmente
Portugal caminhar para a sua salvaguarda, os esforços promovidos continuam a ser insuficientes
face ao crescente património em estado de degradação [6].

Figura 1 - Segmento da reabilitação no sector da construção em 2002. Enquadramento internacional (Euroconstruct, 2003).
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4. Quintas de Recreio e Solares
Ao longo dos séculos ocorreram importantes mutações ao nível do habitat senhorial, salientando-se
a evolução da arquitetura civil doméstica erudita ao longo de um largo período histórico, que
através de solares e casas nobres edificadas dão uma ideia evolutiva da arquitetura [15].
Em Portugal a influência dos descobrimentos e da expansão ultramarina, entre os séculos XVI e
XVIII, marcaram a evolução da habitação senhorial. Sendo que, neste período, devido às favoráveis
condições económicas, sociais, políticas e culturais se edificaram inúmeras casas senhoriais nomeadamente Solares, Palácios e Quintas de Recreio – distribuídas maioritariamente a sul e a
norte, em regiões como: Algarve, Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real e Minho [4].
Sendo que, dependendo das suas características e de quem a habitava, a casa senhorial portuguesa
pode ser classificada em: “(…) Palácio, quando residências dos reis, ou as suas dimensões justificam
este apelativo, Paço ou Paços, também quando residência de reis, infantes e Bispos ou ainda
quando o rei nelas pernoitou alguma vez, Solar, quando nela tem origem alguma família, Quinta,
quando as suas terras são cercadas por muros, Torre, quando nela existe uma ou a teve na sua
origem, Casal, quando as suas terras são limitadas por marcos e quando teve origem num
emprazamento que tinha este nome. Casa, é o nome mais genérico e que só se aplica a uma, num
determinado lugar onde há outras, aquela onde vive a família nobre, Casas do Mosteiro, na
extinção de ordens religiosas, os conventos surgem como casas senhoriais, sendo respetivamente
denominadas de casa de mosteiro, quando passaram a ser residência de uma determinada família.”
[16].
Constatando-se que, a edificação destas casas se prende à necessidade de habitação dos seus
proprietários, diferindo das restantes pelo tratamento arquitetónico e decorativo, proporcionado
pelas condições económicas e pelo estatuto de cada família [15].
O Solar, por sua vez, é caraterizado como “(…) uma construção arquitetónica mais ou menos
importante, residência principal onde, em princípio, os senhores de uma propriedade habitavam
(…)” [17]. Situando-se, de acordo com a vontade dos proprietários, preferencialmente no centro das
suas terras ou então junto às estradas, para que a venda dos produtos agrícolas se tornasse mais
simples ou para aclamar o seu estatuto social e a sua fortuna. Desde o aparecimento das famílias
nobres e dos palácios reais o Solar começou a ser apelidado de “Casa real” e passaram a ser mais
ostentosos e decorados com exuberantes brasões de família [16], apresentando-se como símbolo de
tradição, história e herança. Além disso, a arquitetura dos Solares destacava-se por deter “(…) um
eixo central constituído pela porta, pelo balcão e janela principal, tendo por cima o brasão de
família, eixo este onde a decoração se afirma exuberantemente e corta, assim como a utilização de
pilastras nas zonas laterais, a horizontalidade básica dos edifícios (…)” [17].
Por sua vez, oriunda da “(…) ideia de anexar à habitação familiar por meio de vedação bem
marcada um espaço privado maior ou menor a fim de nele assegurar a vegetação de algumas
plantas de particular estimação (alimentares, medicinais ou ornamentais) e aí poder exercer
também qualquer actividade lúdica ao ar livre e fora da interferência de estranhos (…)” [18] surge,
na idade média, o conceito de Quinta [19].
Todavia, se na sua origem as Quintas se caraterizam como espaços exclusivamente de produção,
com a renovação cultural gerada pelo humanismo passam a ser associadas também a espaços de
recreio. Surgindo, assim, o conceito de Quinta de Recreio, cuja disparidade com a Quinta Rustica
(quintas de produção, símbolo de poder económico e político) advém, precisamente, do fator de
lazer - conciliando, à semelhança da Villa italiana, o recreio dos proprietários (descanso físico e
psíquico) com a produção agrícola [20].
Na sua origem a Quinta de Recreio era a residência secundária de um nobre diretamente
relacionado com o Rei e permitia aos nobres respirar melhores ares enquanto vigiavam as suas
produções agrícolas, quando se retiravam exclusivamente para o passeio ou caçadas, ou ainda para
fugirem da capital quando nela apareciam epidemias [21].
Em Portugal, a Quinta de Recreio tipifica-se como propriedade agrícola autossuficiente com
expresso caráter de Vilegiatura, intendida “(…) como sinónimo de lugar de deleite integrado num
contexto rural, provém da cultura romana clássica, onde as famílias urbanas mais ricas mantinham
casas de campo com uma vocação mista de produção agrícola e de lazer” [22].
Em suma, as Quintas de Receio traduzem-se, essencialmente, por espaços que conjugam o lazer, o
ócio e o receio, com o investimento e com o rendimento económico, que determinando uma
construção espacial distinta, tanto pelo edifício como pelo espaço envolvente, constituem uma “(…)
preciosa relíquia merecedora de todo o carinho e protecção (…)” [18].
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Por sua vez, o Solar tipifica-se como uma habitação fidalga que embora sendo núcleo, também, de
uma propriedade, neste caso se constituí como uma construção que confere estatuto à família que
lhe está ligada. Sendo uma morada principal diverge, assim, da Quinta de Recreio, que constitui,
quase sempre, residências secundárias [4].

5. Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros
O Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros, localizado em Figueiró, freguesia de São
Cipriano e Vil de Souto, a 6km do centro de Viseu, surge no século XVI, numa época em que a
cidade de Viseu experimentava uma fase de crescente desenvolvimento económico e um constante
processo de urbanização, alcançado pela prosperidade do comércio e acompanhado de uma
progressiva produção agrícola. Devido à prosperidade vivida, foram muitas as famílias que se
mudaram para a cidade e que aí encetaram os seus negócios. Dessas famílias destaca-se a Família
Pessanha que nesse mesmo século passa a residir na Quinta dos Buxeiros, na localidade de Figueiró.
Sendo que, o Solar na Quinta dos Buxeiros foi instituído por Vasco Paes Cardoso do Amaral e por sua
mulher D. Isabel Vas de Castelo Branco e foi herdado por sua neta D. Isabel Vilhegas do Amaral, que
se casou com Miguel Pessanha Castelo Branco, passando por várias gerações da Família Pessanha e
mantendo-se na família até à atualidade [23].

Figura 2 - Os primeiros Pessanhas em Viseu – Figueiró. In PESSANHA, Vasco Luís S. de Quevedo. Quinta do Ferro, Memória
Sobre a Histórias da Quinta e Algumas das suas Personagens. Lisboa, 1981.

Em Viseu, a Família Pessanha apropriou-se de diversas propriedades, nas quais iniciou os seus
negócios agroflorestais que perduram até aos dias de hoje. Assim, o fator de produção aleado ao
fator de recreio, presenciados na Quinta dos Buxeiros, fazem da sua estrutura muito semelhante à
verificada nas Quintas de Recreio Portuguesas. Com exceção do Solar presente na Quinta, que
detendo carater de habitação permanente difere do tipo de habitação presente na Quinta de
Recreio, que alberga a habitação secundária do proprietário.
A Quinta dos Buxeiros surge, assim, como um espaço cujo espirito do lugar remete para a
tranquilidade, o lazer e para a meditação. Num lugar recatado e indizível onde se vive uma perfeita
comunhão com a natureza, acentuada pela mata com os seus locais de adoração onde a vegetação
serrada se abre às vistas criando jogos de luz que abrem caminho ao misticismo. Denotando a
influência do renascimento italiano traduzido pelo emprego dos seus típicos elementos decorativos
(arquitetónicos, escultóricos e vegetais – como bordaduras e sebes de buxo) e pelo recurso a uma
estrutura geometricamente pensada, a quinta apresenta uma grande preocupação de subordinar a
sua composição a um eixo de simetria que, passando pelo centro da casa, se dirige na medida
possível para o rumo que lhe oferece a abertura e um mais profundo panorama, atribuindo maior
imponência ao Solar e conferindo uma maior teatralidade ao percurso de entrada.
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Figura 3 - Alçado principal da Quinta dos Buxeiros (Autoria Própria).

Assim, a Quinta exibe uma perfeita integração dos jardins na paisagem envolvente, fazendo com
que a paisagem circundante aparente existir como complemento imprescindível dos próprios
jardins, como se deles fizesse parte integrante e vice-versa. Essa relação é conseguida através da
introdução de elementos ilusivos aos jardins e à componente de recreio da Quinta, fazendo com que
os espaços de jardim e de horta se relacionem em perfeita harmonia.
Assim, da composição dos espaços estruturantes da Quinta dos Buxeiros destaca-se a entrada
principal da Quinta que se alinha geometricamente com o Solar da Família Pessanha - que, sendo a
casa do proprietário, se destaca como o edifício mais importante e central da Quinta –, junto com a
Capela, que surge anexa ao Solar, e com o Antigo estábulo que surge à direita do Solar.
Procurando vivenciar uma relação constante com a natureza a Quinta dota-se do recurso a
plataformas e terraços ajardinados sistematicamente colocado à frente de cada uma das fachadas
do Solar, nomeadamente: o Jardim Formal que surge em frente ao alçado Sul, o Jardim de Inverno
localizado em frente ao alçado Este, o jardim do alçado Norte, onde se encontra uma pequena
estufa e o acesso à adega, e o jardim do alçado Oeste, que permite o acesso à área de serviço do
Solar e surge rodeado por diversas construções como: a moradia dos caseiros, a moradia de outros
funcionários, espaços de arrumo e garagem. Além destes elementos, a Quinta, conta com diversos
percursos e componentes hídricos como fontes, tanques e lagos, que complementam a linha de água
que atravessa todos os espaços de horta.

Figura 4 - Imagem de satélite da Quinta dos Buxeiros com identificação de alguns dos elementos da Quinta, nomeadamente:
1- Solar; 2- Jardim Formal; 3- Jardim de Inverno; 4- Jardim de Fachada Norte; 5- Jardim da Fachada Oeste; 6- Hortas; 7Antigo Estábulo; 8- Adega; 9-Moradias dos Serviçais, entre outros (Editada pelo Autor).
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Tal como os restantes componentes da Quinta dos Buxeiros, o Solar conserva uma indubitável
influência renascentista verificada na sua disposição abrindo-se para o exterior, através de
múltiplas aberturas procurando um maior contato com a natureza, rodeando-se de paisagens.
Tendo passando por diversas alterações ao longo dos séculos, resultantes das vertentes artísticas
vividas em Portugal e das necessidades das diversas gerações da família que por lá passara, o Solar
da Família Pessanha é, atualmente, o resultado do contributo de diversos estilos - como o
renascimento, o barroco e o manuelino -, somando dependências e elementos decorativos. Contudo,
o interior do edifício denota predominantemente influências renascentistas, pela teatralidade dos
seus percursos, pelos apontamentos de frescos encontrados nas paredes da Sala de Entrada e pelos
seus tetos de madeira, com relevos pintados, que diferem entre compartimentos conforme a sua
importância.
As fachadas do Solar apresentam grande exuberância decorativa, verificada essencialmente na
fachada principal, que se destaca das restantes pela sua imponência, atribuída pelo eixo central da
casa que marca a entrada através dos ornamentos dispostos em redor da porta principal e do brasão
de família, que coroa a fachada evidenciando o próprio telhado. As restantes fachadas assumem
uma linguagem semelhante à do alçado principal, contudo apresentam-se mais simples do que este,
mantendo apenas a decoração nas cornijas e cantarias, que se verificam mais simples no alçado
Oeste. Outro elemento marcante do Solar é a capela, anexa à casa, que apesar da sua ostentação
decorativa, adquire um carater mais intimista, adquirindo um plano mais recuado em relação ao
solar e não ultrapassando a cota de soleira deste.

6. Discussão de Resultados – proposta arquitetónica
A degradação do Património edificado português é uma realidade. Intervir na sua reabilitação é
fundamental para restabelecer o equilíbrio social, económico e demográfico das cidades.
Nesse sentido, destaca-se a premência da reabilitação deste património, contribuindo, assim, para a
revitalização das cidades, tanto nas zonas mais antigas como nas mais recentes, contribuindo para o
bem-estar dos agregados populacionais.
Devendo estas ações ser encaradas como um aspeto fundamental na garantia dos níveis de
desempenho dos edifícios, no impedimento da sua degradação e na valorização da matéria original,
garantindo conservação da sua autenticidade e tendo em vista a sua transmissão às gerações
futuras.
Assim estas premissas, desenvolvidas amplamente na Dissertação de Mestrado, “Edifícos com Valor
Patrimonial. Proposta de Reabilitação do Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros”, são
apoiadas com uma componente prática que engloba o caso de estudo do Solar da Família Pessanha
na Quinta dos Buxeiros e uma proposta de reabilitação desse edifício com valor patrimonial.
Pretendendo-se a aplicação de todo o conhecimento obtido, na componente téorica, num caso
projetual concreto. Sendo escolhido o Solar da Família Pessanha na Quinta dos Buxeiros como caso
de estudo devido ao seu valor histórico, arquitetónico e cultural e à sua importância para a cidade
de Viseu.
Assim, depois de uma análise sensível do lugar e indo de encontro com todos os princípios para uma
reabilitação consciente, com os interesses do proprietário da Quinta dos Buxeiros e com o disposto
em todos os regulamentares referentes ao local, conclui-se que a adaptação do Solar da Família
Pessanha a empreendimento de turismo de habitação seria o programa ideal para estabelecer novas
vivências na Quinta dos Buxeiros, atribuindo um novo uso e uma nova identidade resultante da
implementação e da materialização de um novo programa funcional. Propondo-se a preservação de
todas as fachadas e de grande parte do interior do Solar, a fim de preservar os elementos marcantes
e reconstituidores de várias épocas históricas.
Pretendendo-se, com a proposta arquitetónica, valorizar o património existente, requalificar as
memórias do lugar e recuperar os fragmentos do passado, permitindo conjugar diferentes valores e
experiências, articulando novos significados e novos programas. Restituindo ao lugar uma vivência
que, embora não sendo a que o caracterizou, seja compatível com o seu significado cultural e
espiritual, não esquecendo as suas origens e memórias do passado. Preservando o lugar e dotando-o
de todas as competências essenciais para o seu enquadramento na atualidade.
Desse modo, o programa proposto visa a requalificação da Quinta dos Buxeiros a um novo uso,
pretendendo-se a adaptação do Solar da Família Pessanha a um empreendimento de turismo de
habitação que conta com uma unidade habitacional autónoma obtida através da reabilitação do
antigo estábulo, alargando a oferta do empreendimento turístico. A proposta conta, ainda, com o
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restauro da adega, pretende-se tornar o espaço visitável e criando paralelamente a este um espaço
destinado a provas de vinhos.
Além da reabilitação dos elementos enunciados anteriormente, a proposta abrange a requalificação
dos espaços de hortas que se encontram em desuso. Para estes espaços pretende-se a criação de um
novo equipamento, projetado como espaço de eventos, e de um parque de estacionamento.

Figura 5 - Planta de implantação da Quinta dos buxeiros com as intervenções propostas assinaladas, respectivamente: AReabilitação do Solar; B- Reabilitação do Estábulo; C- Reabilitação da Adega; D- Projeção de um Espaço de Provas de Vinhos;
E- Projeção de um Pavilhão de Eventos; F- Projeção de um Parque de Estacionamento (Autoria Própria).

Sendo, o Solar da Família Pessanha, um edifício de manifesta importância histórica e sendo
fundamental encontrar um programa arquitetónico que se ajustasse ao lugar, o conceito subjacente
à proposta surge apoiado na ideia de oferecer à localidade um espaço de excelência, visando a
promoção da cultura e da identidade do lugar. Não se baseando apenas na inserção de qualquer
elemento arquitetónico numa determinada localização, mas, sim, na integração de novos elementos
tendo em conta o contexto em que se inserem e a sua relação com o ambiente presente, atendendo
não só aos fatores físicos como a todas as relações de Lugar, da sua natureza, da cultura existencial
e entendendo as relações básicas entre o homem e o seu meio envolvente. Objetivando-se a
salvaguarda da identidade de um lugar caraterístico de uma época para as gerações futuras e a
preservação do valor arquitetónico, cultural e os valores ambientais e da componente produtiva do
espaço. Criando um espaço atual que mantenha presentes as memórias do passado e a essência
original do Solar e de toda a sua envolvente.
Assim, a proposta de intervenção nos edifícios indicados prevê, essencialmente, a execução de
obras de restauro obedecendo a dois critérios orientadores fundamentais, como: o respeito pelo
caráter e autenticidade do existente e a observação dos princípios para uma atuação sustentável.
Garantindo por meio da manutenção dos materiais, técnicas, funções e pelo sentido do lugar
estabelecido, a harmonia com o próprio meio natural e a autenticidade por meio da manutenção
dos seus valores originais.

7. Conclusões
O conceito de património tem-se alargado adquirindo um crescente interesse social e político que a
sua salvaguarda desperta nas sociedades contemporâneas. Entendendo-se o património, seja ele
cultural ou natural, como uma herança do passado.
Relativamente à classificação patrimonial, assiste-se a uma vocação expansiva, que se reflete na
crescente diversificação dos objetos classificados como património e do incremento de ações de
proteção desse património. Verificando-se o aumento do interesse por questões relacionadas, com
pelo restauro do património, tanto a nível internacional como nacional, e da preocupação com a
salvaguarda do património habitacional.
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Sendo Portugal um país com um basto património habitacional, a reabilitação desse património tem
vindo a aumentar significativamente, constituindo uma preocupação crescente da sociedade
portuguesa.
Do imenso património habitacional português, identificam-se as Quintas de Recreio e os Solares
como alguns dos edifícios patrimoniais mais ricos. Contudo, estes edifícios nem sempre foram
devidamente valorizados, chegando, muitas das vezes, a ser destruídos perdendo-se, assim, grande
parte do património do nosso país. Identificando-se a urgência da adoção de ações de preservação e
de reabilitação consciente desse património, pressupondo a execução de estratégias que visam a
valorização das qualidades do edifício, conservando o património material que se perpetuará pelo
futuro, aproveitando e salvaguardando as estruturas antigas portadoras de valor histórico e
permitindo valorizar a autenticidade do património.
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Abstract
This article aims to present an interdisciplinary approach about the research methodologies used at the civil engineering
research ﬁeld, in the domains of urban planning and mathematics. Actually, there are some similarities in between the
research process features of urban planning and mathematics. In fact, these both scientiﬁc subjects follow analogous tasks
in their research process, which have the same starting point with the deﬁnition of the research problem and the ﬁnal phase,
based on the proposed solution. It joins scholars from the department of civil engineering and architecture, experts in spatial
analysis and scholars form the department of mathematics of the University of Beira Interior. Two case studies will be
presented as examples of the application of these methodological approaches, both of them focused on the urban planning
researches, associated with post-graduate teachings, one is related to a PhD thesis and the other one relates to a master
degree dissertation.
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Research methodologies focused on urban
planning and mathematical issues

1. Introduction
This article is focused on research methodologies used at the civil engineering research field
focused on the urban planning and mathematical issues. It is the result of an interdisciplinary
approach gathering scholars from mathematics and urban planning subjects, responsible for
teaching at the civil engineering degree, and PhD candidates in civil engineering having the
urban planning as the research topic. In fact, the research methodology framework in many
aspects is analogous in between the mathematics domain and the urban planning domain.
These similarities are present on the phases of the research process which are used on these
both scientific domains. Despite of the differences in terms of contents of the research tasks,
the organization of the research process is really similar.
On the one hand, both subjects are basing their investigation tasks, starting with the
identification of a research problem that should be solved by the researcher, as the first step.
On the other hand, both subjects are organizing the research process based on several steps
until the final phase which is the solution proposed in order to solve the problem in the case
of mathematics or to mitigate the problem in the case of the urban planning.

2. Research methodology in urban planning
2.1 Research process framework
There are several ways of structure the research process regarding the urban planning
domain. However, all of these different perspectives have a similar approach which is to
define a starting point with the identification of a research problem, something that is not
working well at the territorial dimension which is the study object.
Another similar aspect is the fact that the final step of the research is to propose the solution
or solutions in order to diminish the starting point problem.
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In between these two phases, the first and the last, the research process can veries according
to the features of the analysed case study, the period of time defined for the analysis, or the
scale of the investigation in territorial terms. Some authors [1] are suggesting that there are
at least two analysis phases at the urban planning research, which are the following: 1 st – data
collection or retrieval. The referred author says that this step is “purely dedicate to research
and laborious data retrieval and documentation” [1]; 2nd – mapping the phenomenon that is
being studied. This author argues that this phase has a “preliminary importance” [1]; These
two phases can be understood as being part of the research process of a case study of urban
planning, in between the identification of the research problem or the territorial
phenomenon that is going to be studied, which is the 1 st step and the proposed solution which
is the last step.
Despite of the different approaches, tasks or their contents defined to the research process
as a whole, there are a common structure that could be followed as reference in the urban
planning investigation. Therefore, the urban planning research could be seen has a process
which is based on six main tasks, according to the following phases (Fig. 1):
▪

1st – identification of the research problem or the territorial phenomenon, including
the two tasks listed below:
a. case study;
b. pioneer examples;
nd

▪

2

– literature review;

▪

3rd – data collection or retrieval, including the following four tasks:
a. statistics data;
b. on-site analysis;
c. documentation of the spatial planning instruments and ordinances rules for
the case study area;
d. inhabitants’ surveys promoting the public participation;

▪

4th – diagnosis of the current situation mapping the phenomenon;

▪

5th – A kind of cost-benefit analysis which refers in the urban planning domain to the
framework of the problems and potentialities of the case study area, in order to find
the solution which will be focused on suggestion to diminish the problems and
suggestions to develop the potentialities;

▪

6th – Final solutions or strategies.
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Figure 1 – Research methodology tasks in urban planning process.

The next section will be focused on the presentation of two case studies of the application of
the urban planning methodologies, having has case studies Portuguese territorial contexts.
These cases were developed at the Department of Civil Engineering and Architecture of the
University of Beira Interior. They are both related to postgraduate teachings. The case study
1 is based on a PhD research and the other one is based on a Master degree investigation.
2.2 Case study 1: an urban planning approach in a PhD research
This first case study is part of an ongoing PhD Thesis in the domain of spatial planning, on the
behalf of the doctoral programme of Civil Engineering, having the territorial analysis has the
main research line.
It has as a starting point a step based on the literature review focused on the rethinking of
the local governance, and the need for its efficiency, regarding the management of the
building and urbanization projects, by the municipal authorities. The governance at the
municipal level of the public administration, concerning the spatial planning process is
generally inefficient, triggering several failures such as in terms of communication and
information to the citizens in general. This problem happens either to the authors of the
building and urbanization projects or to the land owners. In fact, the literature review that
the governance depends on “the process of transmitting information through the
communication technologies between authorities and citizens” [2].
In order to better understand this issue, there is the need of reflecting on the unsatisfactory
conditions in which the governance regarding the spatial planning management is happening
at the local level.
The contents of the spatial planning instruments and of the building and urbanization
ordinances should be more available and disseminate among the public in general and in
particular considering the authors of the building and urbanization projects and the land
owners. This dissemination could be called a “new public service” [3] which will serve as an
alternative for the “old public administration” as a “new public management” and a “new
public service”. This new approach aims to reaffirm the values of democracy, citizenship and
public interest as prominent aspects of any public administration, beginning with the
recognition that the existence of an engaged and enlightened citizenship is critical to a more
democratic governance.
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According to the same author, this new model of public administration design should be
materialized in the form of an interactive governance as a participatory management trend.
This implies sharing and disseminating information in order to transform the stakeholders of
the society (including the public and private realms) “allies in the search for better results,
both regarding administrative performance and increasing democratic legitimacy” [4].
In this sense this research has defined has its 1st step the identification of the research
problem, which is the governance inefficiency regarding the spatial planning process at the
local level, considering the building and urbanization projects. Therefore, the main
objectives of this investigation are based on the goal of finding strategies in order to reach a
new spatial planning model in terms of governance at the local scale, in order to promote a
better efficiency of the management process of the building and urbanization projects.
Many authors are spending ink advocating that a better information and communication to the
citizens is a requirement of the governance in parallel to the increasing of the responsibilities
in the decision-making process [5].
After a 2nd step focused on the literature review and a 3 rd based on the data collection, this
research has as phase 4th the goal of creating a catalogue with all the types of building and
urbanization projects, that could be a reference at the urban planning process at local level.
This catalogue is a key task in this research because of the following reasons: first of all, it
represents a synthesis of the previous phases, given that it will represent all types of building
and urbanization project that could be supervised and approved by local authorities; secondly
because it can be used as a reference manual in all the 308 Portuguese local authorities (all
over the country including Azores and Madeira islands and the continental territory), i.e. the
municipalities, given that all the types of projects are represented in it.
The 5th methodological step of this research is related with the proposal i.e. the solution in
order to diminish the identified research problem, contribution to increase the efficiency of
the urban planning governance. This solution will be a guide of good practices showing how
the several types of building and urbanization projects should be in order to respect the
spatial planning ordinances, turning more efficient the municipalities governance in terms of
territorial management.
2.3 Case study 2: an urban planning approach in a Master research
The second case study presented as an example of application of an urban planning
methodological process is based on a research entitled “The challenges for smooth mobility in
Covilhã” [6]. Covilhã is the case study city where this investigation took place, being part of a
master dissertation.
The 1st phase of this research was the definition of the investigation problem, which was the
challenges for the smooth mobility, having the particular case of a mountain city, where the
problems of mobility in general are more serious and complex, considering the mountain
topography.
The city of Covilhã is located on the southwest slope of Serra da Estrela, which is the highest
mountain in the continental part of Portugal with nearly 2000 meters high. Its urban fabric is
comprised in between 400 and 800 meters high, which results in a peculiar orography, where
many of its streets are sloping, narrow and with a sinuous morphology. This situation is a
further challenge for the implementation of a smooth mobility system, with a special focus on
the pedestrians’ mobility, in order to make the city a better walkable place for all.
The research assumes that cities with higher quality of public space for people, more
accessible and friendly, influence the participation of their inhabitants in the urban
development [7], since they are more inclusive and provide a greater interaction of their
people and communities.
The literature reveals [8] that in many cities all over the world, the majority of the public
space is dedicated to the cars or other transports networks, including the parking areas. In
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parallel to this problem, in many urban fabrics the conditions of the public spaces for
pedestrians are poor in terms of constructive quality, having frequently a lack of maintenance
works, and they are often not designed in a proper way, in order to guarantee the safety and
comfort conditions for their users. Thus, the public spaces like these are not promoting an
adequate mobility with an inclusive and universal accessibility.
After the literature review and the data collection, this research had as the 4th
methodological step, a task based on making a diagnosis of the current situation mapping the
phenomenon of the urban mobility in the city of Covilhã. Given that this is a mountain city, it
has a set of several facilities for pedestrian mobility, public elevators and funiculars, which
are free for the users and part of the paths system for pedestrians. Therefore, these facilities
were considered as pivotal elements in the smooth mobility strategy.
Some special buildings with a particular use, such as schools, university departments, public
services, hospitals, cultural landmarks, pedestrian bridges with particular interest for
mobility, shopping or commercial areas and streets were catalogued as main attractiveness
elements at the urban scale as a whole, which should be considered with a focal importance
in the smooth mobility strategy.
The main results of this research have showed that currently there is in this city a very
unfavourable reality for smooth journeys. This reality is a result of several aspects such as the
following: the existent pedestrian paths do not connect the elevators and funiculars with the
pedestrians’ bridges; the streets, sidewalks, stairs or other pedestrian ways are in poor
condition in terms of status of their conservation, having an inadequate width or several
obstructions such as the urban furniture (lights, signs among others). Some authors were
researching some similar subjects finding the same results. For example, there is one
academic research [9] that is confirming the referred aspects, emphasising that in Covilhã
only 8% of the crosses and 17% of the street segments are in reasonable conditions for the
pedestrian walkability.
The last phase was a synthesis plan comprising a set of proposals in order to improve the
smooth mobility system, articulated with other urban systems such as the public transports
and other soft modes of movement such as the cycling paths network, in an attempt to seal
the existing gaps of the contemporary city.
Finally, some new lifts and funicular routes were proposed, for pedestrian priority, promoting
the traffic calming, the integration of bicycles, and cycling routes on softer slopes. If in a
mountain city the challenges of soft mobility are complex, this research confirmed that is
possible to find a set of several solutions, connecting all types of pedestrian paths working in
an urban system as a whole, promoting the urban continuity.

3. Research tasks in mathematics teaching
This section will be focused on the discussion about the definition of a set of research tasks in
the mathematical domain, the different types of mathematical tasks and how these tasks are
going to have influence at the learning of mathematics. The referred tasks are called
investigative tasks. Therefore, among other aspects, the students’ learning of mathematics
issues, is related to the way how the scientific contents are transferred to them, the way how
the activities are taking place in the classroom, and with the sort of works including practical
exercises that are proposed to them by the teacher.
The research tasks are elaborate and given to the students by the teachers, and they are
considered by many authors as one of the key pillars in the teaching-learning process. In this
sense Pires [10] argues that the development of a mathematics class is influenced by several
factors. For the author, these factors that greatly influences a “good” mathematical activity
are the following: the organization and the affectivity in the academic institution; the social
environment and the family perspective of the student; the way how the students think and
approach the different contents of mathematics; the perception that students have on the
academic institution; the way how the scholars are teaching and working on the various
mathematical contents; the elaboration of practical exercises and tasks for students.
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According to the previous idea, the scholar should develop several tasks according to the level
of knowledge of the student and he/she should be focused on a mathematics approach that
has real and significant basis.
The tasks to be proposed should have intuitive and inductive characteristics, in order to allow
the student in a quick way, to be able to identify some known mathematical patterns which
will allow him to reflect and to expose his/her ideas, giving him/her the pleasure in finding
the solution.
The way how the scholar is going to define the research tasks and to encourage the students’
achievements, is very important in order to enable a meaningful learning activity among the
students.
According to some authors [11], a research task has four dimensions, which are the following:
its degree of difficulty; its structure; its context; and the time that is required for its
acquisition. Despite of the importance of all these aspects, this paper will explore deeply the
first two dimensions of the research tasks; their structures and their degrees of difficulty;
which are linked to four types of mathematical tasks, according to the same reference, which
are the following features: exploration, exercise, problem and research.
Regarding the exercises and the problems, these two aspects are tasks that have a similar
nature and with the same structural dimension, with the exercises having a lower level of
difficulty in relation to the problems. Regarding the research and the exploration they are
structurally open tasks. However, the explorations are easier than the investigations.
For other authors [12] the different types of research tasks strongly contribute to the learning
process, as referred to in the following citation: “Tasks of a more closed nature (exercises,
problems) are important for the development of mathematical reasoning in students, since
this reasoning is based on a close and rigorous relationship between data and results.
Regarding the tasks of a more accessible nature (explorations, exercises), they allow all
students to achieve a higher degree of success, contributing to the development of their selfconfidence. About the tasks of a more challenging nature (investigations, problems), they are
indispensable for students to have an effective mathematical experience. Finally, the open
tasks are essential requirements for the development of certain particular skills of the
students, such as autonomy, the ability to deal with complex situations (…)”.
In terms of methodological approaches in mathematics, the concepts of problems and
investigations are similar, but they perform different functions. On the one hand, the term
“problem solving” is related to the activity in which the solution is sought for a certain
problem, using various procedures. On the other hand, the term “research” refers to an
activity that seeks to respond to certain situations in a broader way.
According to this idea, Polya (1977, cited by Pires [10]) says that: “The resolution of a
problem involves: (1) understanding the problem; (2) design a resolution plan; (3) execute the
plan; (4) reflect on the work done.” (Fig. 2)

Understand

Design

Problem

Plan

Execution

Reflection

Figure 2 – Steps of the resolution of a mathematical problem.

Other authors such as Ponte, Oliveira, Cunha and Segurado (1998, cited by Pires [9]) stated
that: “A research has a diverse approach, including: (1) formulating the question to
investigate; (2) to formulate conjectures on this issue; (3) testing the conjectures and
eventually reformulating them; (4) validate and communicate the results.” (Fig. 3)
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Problem
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Figure 3 – Diverse approach of a mathematical research.

The different types of tasks are related to each other although it is not easy to distinguish
them. Ponte [11] also emphasizes that a certain task can be at the same time an exploration
or an exercise, independently of the level of knowledge of each student.
Considering the mathematical scientific field, the different types of research tasks help and
enable students towards a better understanding of mathematics issues, challenging them to
renew and to innovate their mathematical ideas, motivating them to further researches, to
design new strategies and to develop their way of thinking.
One aspect of utmost importance regarding the scholar role is the differentiation of the
several tasks, which are recommended to the students, related to the nature and the social
environment in which the academic institution and the student are inserted. Thus, the
students can realize the application of mathematics in their social context. The scholar
should propose to the students, tasks that encourage them to discover new mathematical
results, looking for solutions that they can perceive what they are doing and why are they
doing that, motivating them in order to have a special taste for this subject.
According to the same reference, Ponte [11] emphasizes that, in addition to the diversity of
the research tasks to be proposed to the students by the scholar, they must have a logical and
organized sequence in order to allow the students to duly acquire mathematical concepts, to
understand the used methods and formulas, knowing how to relate them properly.
In this way, there is the necessity of applying the investigative tasks in the classrooms,
allowing the students by themselves to look and to try to find the right solutions,
understanding how mathematics is constructed.
In summary, given that the mathematics is mainly learned by practicing and not simply by
looking at concepts, the research tasks strongly contribute to the learning process of
mathematics.
Authors such as Braumann and Hadamard (cited by [13]) are showing how important is to
engage the students in the research tasks. Research assignments advance students and create
a more developed way of thinking, awakens them with an innovative and correct
mathematical way of looking and thinking in methodological terms.
In civil engineering domain or in other research fields where mathematics is part of the
contents, to carry out an investigation requires to take into account various steps and
assumptions. In this terms there are some references [13] suggesting the need of considering
four key moments, in the process of execution of a mathematical investigation, which are the
following listed below.
The first aspect covers the recognition of the situation, which is the preliminary exploration
and the formulation of questions. The second moment refers to the process of formulating
conjectures. The third phase includes testing and possible rephrasing of conjectures. The
latter refers to argumentation, demonstration and evaluation of the work done during this
process.
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In this process, the scholar needs to plan the classes contents, for each phase of the research
subject. In this regard, Ponte [10] says that the scholar can plan the beginning of the
investigation, but the end cannot be planed. About this idea some authors [13] are arguing
that the development of a research class can be done in the three following stages: (i)
introduction of the task, (ii) research, (iii) discussion of the results. However, there are
several ways to complete these stages depending on the options of the scholar and the skills
of the student.

4. Conclusions
This article has tried to show that the methodological approach of scholars in the domain of
mathematics must ensure that whole students in the classroom are in tune, perceiving the
meaning and purposes of each research task. The scholar has the role of explain to students
in a subjective way what should be done in each research task, allowing them to find an
objective conclusion regarding each task. The teacher should be able to find strategies in
order to motivate the students to carry out the research tasks, giving some details of how the
students should proceed, without showing them the final solution, which must be found by
the students.
Among other aspects, such as the student engagement or the scholar skills, in the learning
process, the success of a classroom focused on a research topic is related to the familiarity
and harmony of students regarding the presented contents of each research task. The scholar
should be able to listen, to validate and to include in the tasks contents, whenever is
possible, the point of view and the opinions presented by each student, stimulating them to a
healthy discussion, considering their backgrounds, skills, or previous knowledges. During this
activity, the scholar has the role of a moderator, a referee, understanding the difficulties and
the evolutions of the students, in the learning process.
Finally, as this article is intending to show the research process framework has several tasks
which are the same despite of the particularity of the subject. Both analysed scientific
domains, the urban planning and the mathematics have as research process requirement, a
starting point based on the problem formulation or identification. In parallel they both have
as the expected final point the systematization of the solution.
However, if in the case of the mathematics research field the identification of the solution
usually means the end of the process, in the urban planning field this final step of the
research is at the same time another starting point, which corresponds to transferring the
proposed strategies to the territorial reality. Consequently, the application of the solutions to
a case study area, will contribute to foster a monitoring process of the previous proposals,
adjusting and adapting the proposed strategies.
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Abstract
The performance of web applications is of crucial importance to guarantee the user adherence and loyalty. This paper
presents a study of performance metrics for two websites. It shows how performance tools can help on the identiﬁcation of
websites weaknesses and point to ﬁnd solutions. Building two versions of a website example, the study shows how a simple
reduction of the number of requests to the server can improve the website performance.
Resumo
A performance de uma aplicação web é cada vez mais importante para garantir a adesão e ﬁdelidade dos utilizadores. Neste
artigo apresenta-se um estudo de métricas de desempenho de aplicações web em dois websites de estudo. O estudo mostra
como ferramentas de análise de desempenho podem permitir identiﬁcar as fragilidades de um site e ajudar a melhorar o seu
desempenho. Construindo duas versões de um website exemplo demonstra-se como uma simples redução do número de
acessos ao servidor melhora o desempenho do site.
Keywords
Website; Performance metrics; Load time
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Performance de Aplicações Web
1. Introdução
O desempenho ou performance de uma aplicação web é cada vez mais importante, pois um
utilizador espera em média dois segundos ou menos pelo acesso a um website. Estima-se que
a partir de três segundos, até 40% dos utilizadores abandona o website [1] [2] [3]. Para
impulsionar mais vendas e aumentar o valor de uma marca, o mercado depende cada vez mais
de tecnologias recentes, tais como compras online e conteúdo interativo, que mantenham o
consumidor “preso” ao website, criando assim volume de negócios. No entanto, o uso destas
novas abordagens pode ser inútil se a sua implementação provocar longos tempos de acesso,
que originarão a migração de consumidores para empreses concorrentes.
Neste artigo apresenta-se um estudo sobre desempenho de aplicações web, analisando o
comportamento de alguns websites exemplo para vários parâmetros fundamentais quer do
lado do servidor quer do lado do cliente no controlo do tempo de acesso ao website. Na
secção 2 são apresentadas algumas das ferramentas existentes para análise de aplicações
web, descrevendo-se as ferramentas escolhidas para o trabalho de análise desenvolvido. Na
secção 3, apresentam-se os websites que foram alvo do estudo de desempenho e na secção 4
apresentam-se os resultados obtidos. Finalmente a secção 5 apresenta a conclusão.

2. Ferramentas de Análise
Sendo a arquitetura de uma aplicação web uma arquitetura do tipo cliente/servidor, a análise
do seu desempenho deve ser feita a pelo menos dois níveis, do lado do cliente (client side) e
do lado do servidor (server side). Nesta secção introduzem-se algumas das ferramentas mais
usadas para análise “client side” e para análise “server side” e descrevem-se as escolhidas
para este estudo.

2.1 Ferramentas “Server Side”
As ferramentas denominadas por “server side” têm como objetivo estudar o comportamento
do servidor onde o website se encontra alojado, sendo que todos os testes possíveis com este
tipo de ferramentas se baseiam no número de pedidos, sendo o mais importante, a análise do
tempo de resposta, ou seja, é feito o estudo da evolução do tempo de resposta quando
aumenta o número de pedidos feitos ao website. A estrutura do servidor do site, em
particular o número de pedidos necessários para carregar cada página vai condicionar o
tempo de resposta. Também a capacidade computacional da máquina onde se encontra
alojado o website é determinante para o tempo de resposta obtido.
Como exemplos de ferramentas “server side” e open source temos, entre outras, o Locust [4],
uma ferramenta configurável em Phyton, o Httperf [5], que permite analisar protocolos mais
antigos como o http 1.0 e 1.1, o JMeter [6] uma ferramenta construída em Java e o Apache
Bench [7], uma ferramenta que faz parte do projecto do mais popular servidor web, o Apache
HTTP Server.
Para este estudo, foi usado o Apache Bench pela simplicidade de utilização, e porque apesar
de originalmente ter sido criado para testar o Apache HTTP Server, hoje em dia permite a
análise a qualquer servidor web. É uma ferramenta sem interface gráfica, que permite
estudar o comportamento de um website sem ter acesso ao código do servidor e tem como
input um comando com a estrutura do ilustrado na figura 1. Na figura 1, podemos observar a
invocação do Apache Bench, onde, o parâmetro –n representa o número de utilizadores que
irão ser simulados pela ferramenta, -c representa o número de pedidos (requests) que serão
executados em simultâneo e por último o parâmetro "beiraserra.di.ubi.pt" representa o URL
do website em estudo, que neste caso foi o website Beira Serra.
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Figura 1 - Exemplo de comando no Apache Bench

Conforme o número de utilizadores pedidos, a análise pode ter a duração de alguns segundos
até a algumas horas, sendo que em qualquer dos casos o output acaba por ser do tipo
ilustrado pela figura 2. Para este estudo, os valores tidos em conta são os de “Time per
request” e os de “Connection Times”. Os valores de “Time per request” são calculados pelas
fórmulas (1) concurrency * timetaken * 1000 / done, para o primeiro dos valores e (2)
timetaken * 1000 / done para o segundo valor, onde concurrency representa o número de
acessos simultâneos, timetaken representa o tempo total de execução (em segundos) e done
o número total de pedidos executados. Os valores de “Connection Times” permitem avaliar o
tempo de conexão. Esta métrica refere-se ao tempo necessário à conexão entre o cliente e o
servidor sem haver qualquer troca de dados referentes ao website.

Figura 2 - Exemplo de output do Apache Bench

2.2 Ferramentas “Client Side
As ferramentas do lado do cliente testam o comportamento referente à máquina do
utilizador. Tendo em vista o teste de métricas como o rendering de scripts javascript,
conteúdo multimédia, entre outros. Como exemplos de ferramentas temos: o Google
PageSpeed Insights[8] e o webpagetest [9]. Para este estudo foi usado o webpagetest dado ser
o único open source entre os exemplos estudados. O webpagetest é uma ferramenta de testes
“Client Side” suportada pela Google. Este tipo de ferramenta, ao contrário do Apache Bench,
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encontra-se implementada online, sem ser preciso qualquer tipo de instalação prévia, usando
para isso o website respectivo [9], Para este estudo foi utilizada a interface web da
ferramenta, que é possível ver na figura 3.

Figura 3 - Interface do Webpagetest

Esta ferramenta recorre a três parâmetros para realizar o teste, sendo eles, o URL para o
website em estudo, a localização da máquina onde serão realizados os testes, e por último o
tipo de browser a ser usado como cliente. Esta ferramenta, por omissão, realiza três vezes o
mesmo teste de forma a excluir erros presentes nos resultados gerados. A figura 4 apresenta o
output padrão da ferramenta.

Figura 4 - Output do Webpagetest

O output é composto por uma tabela que ilustra o rendering do website e indica o intervalo
de tempo que levou até ao aparecimento do “First Byte”, isto é o intervalo de tempo entre
um pedido http feito pelo processo cliente e este receber o primeiro byte da página acedida.
Gera também um gráfico correspondente ao carregamento detalhado do website. Este gráfico
dispõe por ordem cronológica todo e qualquer pedido necessário ao carregamento do website.
Fornece duas métricas importantes na análise de desempenho, o tempo de carregamento de
um website e o tempo necessário à conexão entre o cliente e o servidor HTTP, sendo esta
última conseguida à custa do valor do First Byte.

3. Websites analisados
Para este estudo foram usados três websites, dois já existentes, e um website exemplo
desenvolvido para testes.
O primeiro website analisado foi o servidor de testes do Departamento de Informática da
Universidade (DI) da Universidade da Beira Interior, que não estando alojado no mesmo
servidor que o da página oficial, representa na integra uma cópia exata da página oficial.
Neste website foram feitos testes tanto de “client side” como de server side. O servidor onde
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se encontrava alojado contém as seguintes especificações técnicas: 2 core Intel(R) Xeon(TM)
CPU 3.20GHz, 5 GB RAM. A figura 5 apresenta a página principal deste website desenvolvido
em PHP e MySQL.
O segundo caso de estudo foi o website beiraserra.di.ubi.pt, desenvolvido por André Mendes
como Projecto no âmbito da licenciatura em Engenharia Informática da UBI. Tal como o caso
anterior, neste website também foram realizados testes tanto de “client side” como de
“server side”. O servidor onde se encontrava alojado contém as especificações técnicas:
Pentium 4 3.20GHz, 2 GB RAM. A figura 6 apresenta a página principal deste website também
desenvolvido em PHP e MySQL.

Figura 5 - Página principal do
website de testes do DI

Figura 6 - Página principal do
website Beira Serra

Figura 7- Página principal do
website Exemplo

Finalmente, foi desenvolvido um website, “Exemplo” para estudar diferentes variantes de
implementação. O website “Exemplo” foi implementado em duas versões, uma em que o
acesso e manuseamento de trilhos é feito com a ajuda de uma implementação em PHP e
outra em JavaScript, usando a framework AngularJS [10] e tal como os anteriores uma base
de dados MySql. O website “Exemplo” cuja página principal é apresentada na figura 7,
disponibiliza informação sobre um conjunto de trilhos pedestres submetidos pelos utilizadores
e foi alojado numa máquina com as especificações: Intel Core i7-3610QM 2.30 GHZ, 6 GB RAM.

4. Análise dos Resultados
O estudo realizado começou por fazer uma análise dos dois websites de estudo, DI e Beira
Serra, quer do lado do servidor quer do lado do cliente. Para o website “Exemplo” foi feito
um estudo do lado do cliente, comparando implementações que implicam um diferente
número de pedidos ao servidor.

4.1 Server Side
O estudo começou com a análise do tempo de resposta conforme o número de pedidos feitos
ao servidor web. No caso do servidor de testes do DI foram escolhidos como parâmetros de
teste, a virtualização de 100 utilizadores sendo que cada utilizador realizou 10 pedidos ao
servidor (parâmetro concorrência = 10), perfazendo assim 1000 pedidos. No caso do Beira
Serra e dado que a máquina onde se encontra alojado o website ser mais pobre em termos de
recursos a opção escolhida foi baixar o número de utilizadores para 25 mantendo-se na
mesma os 10 pedidos por utilizador perfazendo assim 250 pedidos no total.
A figura 8 demonstra os resultados obtidos após a análise do servidor de testes do DI e
indicam a relação existente entre o número de pedidos feitos e o tempo de execução dos
mesmos. O principal objetivo deste teste foi a procura do ponto de sobrecarga, neste caso,
por volta dos 1000 pedidos, em que o tempo de resposta cresce exponencialmente em
comparação com os resultados anteriores. Isto demonstra que o servidor deixou de ter
recursos suficientes para processar todos os pedidos de acesso. Verificou-se ainda que o
tempo de resposta do servidor se manteve entre os 240 e 260 ms de forma constante, não
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 341

demonstrando qualquer sobrecarga antes de se aproximar dos 1000 pedidos. Esta análise leva
assim a referir que este website é capaz de suportar uma carga de até 1000 pedidos sem
sofrer qualquer variação no tempo de resposta.
A figura 9 assemelha-se ao caso anterior, tendo apenas em atenção que foi realizado num
website diferente, Beira Serra, que por sua vez se encontrava alojado numa máquina com
menos recursos. Neste caso o ponto de sobrecarga fez-se notar próximo dos 250 pedidos. Ao
contrário do teste da figura 8, neste caso entre o início do teste e o pico de sobrecarga notase uma não uniformidade do tempo de resposta, chegando a uma diferença máxima de 225 ms
entre tempos de resposta. Este facto deve-se às diferenças caraterísticas das máquinas onde
se encontravam alojados os websites, sendo que no caso do Beira Serra o servidor acabou por
ter algumas dificuldades em processar todos os pedidos em simultâneo mesmo antes do ponto
de sobrecarga.

Figura 8 - Teste ao tempo de resposta do servidor de
teste do DI

Figura 9 - Teste ao tempo de resposta do servidor do
Beira Serra

4.2 Client Side
Passando agora para as métricas referentes ao Client Side, a primeira a ser alvo de testes, é o
tempo de carregamento da página e indica-nos o tempo total necessário para que uma página
web se torne totalmente navegável. O tipo de teste realizado permite obter o tempo
individual necessário ao carregamento de todos os componentes do website, podendo este
variar desde imagens, até conteúdo oriundo de redes sociais. Sendo que um website pode
conter centenas de elementos, o principal objetivo desta métrica é indicar quais os
elementos que possam estar a ser executados de forma desnecessária.

Figura 10 - Pedidos feitos ao servidor de testes do DI
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A figura 10 representa todos os conteúdos necessários ao carregamento da página do servidor
de teste do DI, que neste caso inclui imagens, ficheiros javascript e ficheiros css. Todo o
carregamento se encontra disposto de forma cronológica, e tenta caracterizar todos os
pedidos necessários à exibição do website, tendo neste caso levado 11 segundos a estar
totalmente carregado (de notar que a imagem foi truncada por falta de espaço). Conclui—se
ainda da figura 10 que o tempo necessário à execução de todos os ficheiros css, foi um total
de 1402 ms só em ficheiros css, algo que poderia ter sido implementado usando apenas um
ficheiro css para todos os elementos da página. Outro problema encontrado foi o uso de quase
2 segundos para o carregamento da imagem de banner.
A figura 11 representa o carregamento da página do website Beira Serra de forma detalhada.
Tal como o caso de estudo anterior, o website do Beira Serra perde 670 ms só com o
carregamento de ficheiros css, um valor bastante alto, dado que o website demorou 2.4
segundos a ser carregado na totalidade.

Figura 11 - Pedidos feitos ao servidor do Beira Serra

A segunda métrica estudada do lado do cliente foi o tempo de conexão. Esta métrica,
resultante do “First Byte”, retrata o tempo necessário à conexão entre o cliente e o servidor
HTTP. Esta métrica, mais conhecida por Time To First Byte (TTFB), mede o tempo desde que
é feito o pedido ao servidor HTTP, até ser recebido o primeiro byte referente ao website.
Uma particularidade desta métrica, é que quando é calculado o First Byte, é tida em conta a
latência da ligação, logo a distância a que nos encontramos do servidor tem importância para
o cálculo desta métrica. Este tipo de análise permite-nos identificar casos em que regras da
firewall possam comprometer o tempo de conexão ou mesmo pedidos feitos à base de dados
que possam acabar por comprometer também o tempo de conexão.
A figura 12 representa o cálculo do First Byte referente ao website do servidor de testes do
DI, bem como o número de pedidos feitos. Tendo em conta que teve um tempo de
carregamento de 11 segundos, o First Byte que teve um valor de 0.576 ms, não se apresenta
muito elevado em relação ao carregamento da página. Esse facto deve-se ao conteúdo da
página ser maioritariamente estático, logo evitando assim o uso recorrente de uma base de
dados.

Figura 12 - Tempo de carregamento e conexão da página de testes do DI
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A figura 13 representa o mesmo teste mas para o website Beira Serra. Ao contrário do site do
DI, o valor do “First Byte””, 1.406 segundos, é bastante elevado se comparado com o tempo
de carregamento da página que neste caso foi de 2.572 segundos. Este resultado constitui um
alerta para a necessidade de aprofundar o estudo do site e procurar a causa deste tempo tão
elevado.

Figura 13 - Tempo de carregamento da página Beira Serra

4.3 Website Exemplo
Depois de uma análise exaustiva às métricas de desempenho de um website e com a ajuda
dos resultados obtidos com os testes realizados aos casos de estudo, pode concluir-se que um
dos principais motivos para um fraco desempenho um website, é a quantidade de pedidos ao
servidor. Para demonstrar o efeito do número de pedidos no carregamento de um website
implementaram-se duas versões do website “Exemplo”.
Numa primeira versão toda a informação referente aos trilhos é pedida ao website uma única
vez e por sua vez a visualização é feita em javaScript com a ajuda do AngularJS, que permite
a triagem de todo o conteúdo consoante o que fosse pedido pelo utilizador. Toda a parte de
triagem é feita no lado do cliente evitando assim qualquer acesso desnecessário ao website.
Na segunda versão, versão PHP, e de uma forma completamente oposta à anterior, consoante
a escolha do trilho por parte do utilizador é feito um pedido desse mesmo trilho ao servidor,
aumentando assim o número de pedidos por parte do cliente.
A figura 14 mostra o carregamento da primeira versão do website “Exemplo”, ou seja, aquela
em que o AngularJS tenta minimizar os pedidos feitos ao servidor. É composto na sua maior
parte pelo carregamento de imagens, mas neste caso, iremos apenas analisar o carregamento
do ficheiro percursos.html onde é feito o pedido de informação de cada trilho, sendo assim a
única diferença entre os dois casos de estudo. Ao todo, usando este método, o carregamento
da página foi concluído em 12,605 segundos, sendo que o ficheiro percusos.html demorou 219
ms.

Figura 14 - Carregamento do javascript do website exemplo

A figura 15, mostra o número de pedidos feitos ao servidor. Nesta versão do site “Exemplo”
(javaScript) são feitos 6 pedidos ao servidor.
De seguida foi analisada a segunda versão (versão PHP) em que o número de pedidos ao
website é feito sem qualquer restrição, isto é, na prática é feito um pedido ao servidor por
cada trilho que o utilizador queira consultar. Os resultados são apresentados na figura 16.
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Figura 15 - Pedidos feitos ao website exemplo com a implementação de código em javascript

Figura 16 - Carregamento do PHP do website exemplo
Neste caso observamos que praticamente a mesma página demorou agora 14,224 segundos a
ser apresentada, em contraste com os 12,605 segundos do método anterior. Perfazendo assim
uma diferença de 1,619 segundos entre os dois métodos. Neste caso o carregamento do
ficheiro percursos.php demorou 1813 ms em contraste dos 219 ms do método anterior.
Em termos de pedidos, este método perfez um total de 10 pedidos ao servidor em contraste
dos 6 pedidos feitos pelo método anterior, ver figura 17.

Figura 17 - Pedidos feitos ao website exemplo com a implementação de código em PHP
Em termos de First Byte, para a versão javascript, cujos resultados se mostram na figuram 18,
obteve-se o primeiro byte aos 0.597 ms. Por sua vez a versão em PHP, gerou o primeiro byte
aos 1.805 tendo assim uma diferença entre os dois de 1.208 segundos. O maior número de
pedidos da versão PHP aumenta o tempo de First Byte, contribuindo assim para o aumento de
conexão.
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Figura 18 - First Byte do website exemplo com a implementação em javascript

Figura 19 - First Byte do website exemplo com a implementação em PHP

5. Conclusões e trabalho futuro
Este artigo apresenta um estudo sobre a performance de aplicações web, um tema crucial
tendo em conta a importância que um website fluido e interativo pode ter no volume de
negócios de uma empresa. Foram analisadas métricas como tempo de carregamento, tempo
de conexão ou número de pedidos por segundo para dois websites em estudo. Partindo deste
estudo, iniciou-se o desenvolvimento de um website exemplo onde se pretende explorar
hipóteses de solução para melhoramento de factores que reduzem a performance do site,
nomeadamente mostrou-se que a redução do número de ficheiros css pode melhorar o
desempenho do site.
Como trabalho futuro, pretende-se aumentar a complexidade do website, com o objectivo de
explorar e comparar hipóteses de implementação, por exemplo, usando diferentes algoritmos
de renderização.
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Abstract
The main objective of this paper is to present the web application "Evaluate" for the analysis and calibration of assessment
tests. Evaluate allows the insertion of items and the construction of tests from the items bank. For each test it is possible to
assign quotations to the items and, from the students' answers, several statistics are obtained such as: diﬃculty and
discrimination index, point-bisserial correlation, coeﬃcient of internal consistency of the test, besides allowing graphical
analysis of the students' performance for each item and in the test. The application was developed in Python using the
Django framework.
Resumo
O artigo tem como principal objectivo apresentar a aplicação web designada "Evaluate" para a análise de testes de aferição.
Evaluate permite a inserção de questões ou itens e a construção de testes a partir de uma base de dados de itens. Para
cada teste é possível atribuir cotações aos itens e, a partir das respostas dos alunos, são obtidas diversas estatísticas tais
como: índice de diﬁculdade e de discriminação, correlação ponto-bisserial, coeﬁciente de consistência interna do teste, além
de permitir a análise gráﬁca do desempenho dos alunos por cada item e no teste. A aplicação foi desenvolvida em Python
usando a framework Django.
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Classic test theory; E-assessment; Data analysis

1 347

ICEUBI2017 SESSION - 34
Impressions in the Territory: risks, development,
culture and tourism in architecture and
engineering

1 348

The method of presenting noise perception in green areas
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Abstract
Many disciplines describe green areas in cities, their role in the inhabitants' life and their environmental impact. This article
shows the problem of the relationship between the multitude of sounds occurring in these areas and their perception by
visitors. To illustrate the visitor's perception was made park visualization using a mental map. Two parks located in
Bydgoszcz were analyzed. To that end, measurements of the equivalent sound level were made. The results were compared
with the existing acoustic map, and the survey perception of the visitors sounds to the parks.
Keywords
green areas; soundscape; noise; mental map
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A measuring method of noise perception in
Bydgoszcz green areas (Poland)
1. Introduction
Urban green spaces effectively regulate the microclimate [3; 6] and significantly, contribute
to purification air in cities. Essential for the proper evaluation of urban green areas have the
quality of life observation and measurement of human perceptions and objective
environmental indicators. City dwellers are away from the natural environment. It causes a
high demand for services provided by urban green areas. Parks in cities are a basic source for
human health and quality of life [9; 12] and indicate the necessity of studying the perception
of this type of environment. Proper presentation of results helps in the management of green
spaces.
Maps showing the area pollution of noise are a useful tool used in urban planning. They
provide information about acoustic perception. Based on the literature, it can be assumed
that the soundscape maps contain three different themes: a sound source map, a
psychoacoustic reception map, and a perceptible quality of the sound environment [1; 5; 19].
The soundscape map informs about the perception of different types of noise, including
positive ones. Psychoacoustic reception map determines sound perception. Together with the
perceptible quality of the sound environment creates a special acoustic map like a mental
map or fuzzy cognitive map. Liu et al [8] describe a map of sound sources perception on the
basis of spatial-temporal variability. He qualified sources as: anthropological, biological,
geographic, and showed that they are characteristic of urban spaces and depends on their
compositions. Mental maps show the relationship between the human perception of individual
characteristics in their environment. Using the mental maps in spatial planning helps to
arrange these areas in the right way [2].
Acoustic space shaping consists in forming the right acoustic conditions that the sound stimuli
do not exceed permissible values from the point of view of the health and human activity.
These factors should guarantee creation and maintain the acoustic comfort. The aim of this
paper is to present the possibility of using mental maps in the recognition and presentation of
visitors feelings in Bydgoszcz selected parks.

2. Methodology
2.1. Research areas
Analysis of sounds perception was conducted on two Bydgoszcz parks located in the
Śródmieście district (Figure 1).
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Source: own elaboration
Figure 1 - City map with two research areas

These are urban parks for the rest and recreation. Location in the city center causes greater
exposure to the noise of people staying there. The first research area is the Jan Kochanowski
park located in the western part of Śródmieście. Created in 1901, it is an example of English
style by Konrad Neuman. The area of the park is over 3 hectares (Figure 2).
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The part of the park

Playground

The alley in the park

The Philharmonic
Source: [11]
Fig. 2. Jan Kochanowski park

Traffic noise is the dominant source of sound in Kochanowski Park. This is due to the border
with the streets: from the west - January 19th, 1920, from the north - Adam Mickiewicz
avenue and from the east - Ignacy Jan Paderewski street. Because of the bus stops being at
the edge of the park, the noise produced by these vehicles is compounded by the stopping
and restarting buses.
The second research area is the oldest park in Bydgoszcz - Kazimierz Wielki (2.24 hectares).
This space is located in the central of Śródmieście between the streets: Konarski, Gdańska,
Jagiellońska and Freedom Square (Figure 3).
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The pond in the park

Playground

Fountain "Flood" in Freedom Square

Freedom Square
Source: [7]

Fig. 3. Kazimierz Wielki park

The acoustic climate of the north, south, and west of the park is most influenced by car and
tram transport on the streets. Because of the direct proximity of a secondary school, the park
is a place were many youth groups spend free time, especially during breaks. There is also a
playground.
2.2. Research method
To present the prevailing in the park acoustic climate, firstly, measurements of the
equivalent sound level were made. The results were compared with the existing acoustic
map. Thereafter it took measurements between visitors of these areas. These studies give an
answer to the question of how people perceive sounds. This is important information that
may be used in the development of such areas. Based on respondents' responses, were made
mental maps of perception of sounds with noise types.

3. Analysis
Sensitivity to noise depends on the sound characteristics and the recipient (age, state of
health, mood, sensitivity and psychological resistance). Specified sounds can simultaneously
cause impressions pleasant and annoying. There are several sources of infiltration and
emitting noise in the study area. External sources include traffic, and, in one of the parks,
the Philharmonic neighborhood. Internal sources include children's playgrounds and park
visitors.
In the Polish legislation, the acoustic plan is the basic document in the noise protection. The
acceptable noise level for daytime (traffic noise) is 65dB to recreational and leisure areas.
Figure 4 shows acoustic plan and traffic noise penetration inside the parks.

ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal

1 353

Source: [18]
Figure 4 - Acoustic map - traffic noise and its penetration in research areas

It can be seen that there is penetration of the traffic noise inside parks. The range is from
55dB to 65dB. Therefore, limit values were not exceeded. However, this may be insufficient
for acoustic comfort. Other sources of sound are also influenced by this.
The survey was used in the evaluation of the acoustic climate of analyzed parks.
This method allows to single out the source of the perceived sound and the direction of the
sound. Based on respondents' answers were made the following mental maps of the analyzed
parks (Figures 5, 6).
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Source: own elaboration
Figure 5 – Mental map of noise perception in Jan Kochanowski park

Source: own elaboration
Figure 6 – Mental map of noise perception in Kazimierz Wielki park
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On the basis of the subjective maps, it can determine the direction of noise entering the park
and its internal sources.

4. Discussion of results
Cities are a composition of separate, nonhomogeneous areas. People build their perception.
In his work, Soja [14] sees people as active components in the creation and interpretation of
space. The soundscape is a concept of how people perceive, experience or understand the
acoustic environment [1]. To determine this space well, it should know its purpose.
The study of spatial activity and movement allows widening the process of constructing social
space and the relationship between perception and space [10; 13; 15]. In the park, the
acoustic comfort as the relationship between the sound, the environment, and the people
were presented by Tse et al. [18].
In addition to the visual assessment of the landscape, acoustic comfort created an important
role in the acceptance of the city park. The sound must be measured and evaluated by people
[4; 10].
Therefore, the measurement procedures have to be related to the perception of the human
environment. The best way to test people's feelings is a survey [1]. Many authors describe the
need for such studies to determine the quality of the sound space. No focus on individual
dimensions or sound components. This refers to the general perception of the acoustic
environment, in the "good" or "bad" soundscape [1; 12].
The proper poll allows receiving answers about subjective sound responses. On this basis, it
can visualize the perception of sounds using mental maps. The most impact on the acoustic
climate formation in these areas has traffic noise entering to the parks. It can also see the
influence of noise coming from the source inside the parks - the playground. The respondents
in the survey identified the directions of the sounds flow and defined their subjective
"intensity".

5. Conclusion
The right soundscape is now an important determinant of recreational and leisure areas. The
aim of the article was to present the possibility of using mental maps in the cognition and
presentation of visitors fillings in the selected Bydgoszcz parks. The green area protection
from noise pollution has already been discussed in earlier publications. Then the research
object was the spa park and it focused on determining the relationship between the
measurements and the feeling. It has been shown that the perception of noise by people is
different from the measurements [16; 17]. In this article, based on survey results, the mental
maps of two Bydgoszcz parks were made.
The conclusions of the work are as follows:
- the soundscape is created by all the sources in the area,
- traffic noise is not the only one source perceived by visitors (playground, Philharmonic),
- acoustic nuisance determination in these areas, based on the acoustic map, overlaps with
the noise distribution determined on the basis of the measurements (especially points at the
border of the parks),
- sounding and sound level measurements allows to determine the acoustic space of green
areas, and
- complementary acoustic analyzes on existing green areas are mental maps.
These conclusions show the necessity of an individual approach in shaping such spaces in
terms of noise emissions. The lack of the planning documents, descriptions that allow a
specific way of managing and using the park space has an impact on their acoustic quality.
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Challenges in management of waste solid and in the water supply in
small municipalities in Brazil: case study in the municipality of Miranda
do Norte – MA
Desaﬁos na gestão dos resíduos sólidos e no abastecimento de água em
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Abstract
We studied the municipality of Miranda do Norte, with the object of analysis the real problems that a small municipality is
currently facing in Brazil. The current situation of the population of Miranda do Norte is worrying, because the supply
qualiﬁed water is scarce since the region has problems with poor availability of quality water bodies; and the question of
solid waste is another great factor that directly interferes with the quality of life of the Mirandense population and their
neighbors, since to a municipal dump receiving about 15 tons. per day of several wastes. It was considering these problems
and analyzing the stakeholders, that it was perceived the need to understand how the municipal city hall faces these
administratives challenges and ﬁnancial within the legislative support. When analyzing the challenges, it was understood
that integrated management should be put into practice with programs, actions and partnerships aiming to mitigate the
problem. Taking into account the guidelines defended by the laws in force, such as the law 12.305/2010, which presents as a
practical solution of intermunicipal association, but by going deep into the subject, it was understood the need to improve
even more this solution in a way that takes into account the obstacles faced by the small municipal governments to the
length of the constraints established in the legislation.
Resumo
Estudou-se o Município de Miranda do Norte, com o objetivo de analisar os reais problemas que um município de pequeno
porte enfrenta atualmente no Brasil. A situação atual da população de Miranda do Norte é preocupante, pois um
abastecimento de água qualiﬁcado é escasso já que a região tem problemas com a pouca disponibilidade de corpos hídricos
de qualidade; e a questão da gestão dos resíduos sólidos é um outro grande fator que interfere diretamente na qualidade de
vida da população mirandense e seus vizinhos, visto que há um lixão municipal recebendo cerca de 15 ton. por dia de
resíduos diversos. Foi considerando estes problemas e analisando os stakeholders envolvidos, que percebeu-se a
necessidade de entender como a prefeitura municipal enfrenta estes desaﬁos administrativos e ﬁnanceiros dentro do
amparo legislativo. Ao analisar os desaﬁos, entendeu-se que o gerenciamento integrado deve ser posto em prática junto a
programas, ações e parcerias visando mitigar o problema, levando em consideração as diretrizes defendidas pelas leis
vigentes, como a Lei 12.305/2010, que apresenta como solução a prática de consócios intermunicipais, porém ao
aprofundar-se no assunto, compreendeu-se a necessidade de aprimorar-se ainda mais esta solução, de forma que venha a
levar em conta os obstáculos enfrentados pelas prefeituras municipais de pequeno porte para o cumprimento das
condicionantes estabelecidas na legislação.
Keywords
Small Municipalities; Management; Water Supply; Consortium; Consortium
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1. Introdução
A dinâmica populacional tem sido um importante indicador para uma melhor gestão e
controle organizacional de cada municipio, levando em conta a classificação em grupos pela
sua densidade demografica, sendo assim, se faz necessário compreender que o porte dos
municipios brasileiros são definidos conforme a dinâmica populacional.
Os dados gerais do País permitem uma análise situacional global e sugerem,
ao mesmo tempo, a necessidade de confrontá-los com a realidade que se
passa no âmbito dos municípios brasileiros, considerando pelo menos seus
grandes grupos:
• Municípios pequenos 1: com população até 20.000 habitantes
• Municípios pequenos 2: com população entre 20.001 a 50.000 habitantes
• Municípios médios: com população entre 50.001 a 100.000 habitantes
• Municípios grandes: com população entre 100.001 a 900.000 habitantes
• Metrópoles: com população superior a 900.000 habitantes [7]

No que se desrespeita a situação atual da população de Miranda do Norte, como um municipio
brasileiro de pequeno porte, pode-se destacar que a presença de um abastecimento de água
qualificado é escasso, e um fator que contribui amplamente para esta realidade é que esta
região não contém muitas variedades de fontes hídricas, por sua maioria são açudes, lagos,
córregos ou águas subterrâneas. Visto este problema de calamidade pública, salienta-se que
visando assegurar a ampliação da oferta e disponibilidade de água, operando com um caráter
sustentável e compatível com as demandas da população desta cidade, pode-se apresentar
um tratamento qualificado desta água antes de ser distribuída, quer seja vinda de açudes ou
barragens ou fontes subterrâneas.
A questão da gestão dos resíduos sólidos, é um outro grande fator que interfere diretamente
na qualidade de vida da população mirandense e seus vizinhos, pois há um lixão municipal,
que se localiza na Rua do Sol, com uma distância, via rodoviária, de aproximadamente 134
Km de São Luís (Capital Maranhense), abrigando aproximadamente 15 ton. por dia de
resíduos, é ativo a mais de 9 anos.
É considerando estes problemas e analisando os stakeholders envolvidos, que não seria justo
discorrer sobre a problemática e não elencar ao documento os desafios que o poder público
municipal de Miranda do Norte encontra na gestão dos resíduos sólidos e no abastecimento de
água com uma população que habita em uma região desprovida de recursos hídricos de
qualidade. Ao longo deste documento há o objetivo geral de apresentar uma analise dos
aspectos politicos de forma a esclarecer sobre a influência das entraves administrativas e
financeiras na gestão tanto dos resíduos quanto do abastecimento de água em municípios de
pequeno porte no Brasil, tendo como exemplo o estudo de caso no Município de Miranda do
Norte - MA.

2. Fundamentação do problema
A evolução populacional de Miranda do Norte vem apresentando baixas taxas de crescimento,
conforme apresenta a Tabela 1, os dados censitários são do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, de 2015 [6]. A baixa dinâmica econômica e a ausência de novas
oportunidades do uso do solo pela concentração fundiária são os principais fatos geradores
desta baixa dinâmica populacional.
Tabela 1 - Dinâmica populacional de Miranda do Norte, ao longo dos anos
MUNICÍPIO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

2015

Miranda do Norte

16.447

16.653

16.862

17.070

17.280

17.487

24.427

27.507

Fonte: IBGE, 2015. [6]

Diante de uma comunidade, como a em questão, que enfrenta problemas com o mau
gerenciamento dos resíduos sólidos, a equivocada e “suposta” solução encontrada em aterrar
os dejetos como sendo parte de uma gestão, é perigosa e uma certeza de agravar o sistema
de uma saúde pública eficaz, além de comprometer o ecossistema e a biodiversidade local.
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O aterramento é tido como a técnica mais utilizada de destinação final para
os RS, encontrada em quase todos os municípios brasileiros. Entretanto, na
maioria dos casos o que se tinha na virada do século eram verdadeiros lixões
a céu aberto, em que simplesmente se descarregava o lixo, sem qualquer
cuidado ou controle. Verifica-se que muitas prefeituras ainda optam por
esta solução mais barata e simples, que é o mero lançamento do material
em terrenos às vezes inaptos para recebê-los. Margens de corpos d’água (e
mesmo dentro d’água), ravinas, voçorocas, beiras de estrada, terrenos
baldios, depressões naturais e pirambeiras são algumas destas variações nos
locais escolhidos para os bota-foras. [1]

É correto afirmar que a presença do lixão é palco de impactos negativos, já que é o autor de
grandes contaminações e poluições nos solos, corpos hídricos, atmosfera, atingindo quer
sejam humanos ou a fauna ou a vegetação local e vizinhas, afetando a sua qualidade de vida.
Portanto, o meio ambiente está sujeito aos inconvenientes e danos causados
pela disposição inadequada dos RS, além dos riscos à saúde pública,
passando pelo incômodo estético que tal situação causa. As contaminações
do lençol freático, das águas, do solo e do ar pelos lixões causam impactos
também em termos de agressão visual e olfativa que representam, além da
desvalorização dos terrenos vizinhos. [1]

Outra realidade que Miranda do Norte enfrenta, são os problemas com a falta de um
abastecimento de água considerado digno, o que potencializa este problema é a possível
ocorrência de contaminação dos poucos corpos hídricos existentes no local por haver a
presença de um depósito de lixo irregular nas proximidades. Estes aspectos ambientais
dispõem de influências severas, no modo de vida dos residentes locais, de forma a vir
englobar assuntos de ordem política, sociais, econômicas e ambientais.
A escassez e a poluição dos recursos hídricos têm consequências sociais,
econômicas e ambientais, uma vez que:
• Comprometem o equilíbrio dos ecossistemas, dificultando a conservação
da flora e da fauna e a diluição de efluentes;
• Provocam doenças por causa da má qualidade ou pela falta de água em
quantidade suficiente para as necessidades mínimas;
• Impedem o desenvolvimento socioeconômico, ao prejudicar as
atividades de recreação e pesca e as propostas paisagísticas; o
desenvolvimento industrial, ao dificultar a geração de energia elétrica,
refrigeração de máquinas, produção de alimentos, navegação e turismo;
e o desenvolvimento da agricultura, ao dificultar a produção de cereais,
frutas e hortaliças. [9]

A solução para os problemas é dispor e investir de forma sistemática e prioritária na
implantação de uma gestão qualificada, buscando os meios legalmente mais viáveis para
começar uma longa caminhada de combate aos entraves políticos, e o mais indicado é a
prática de consócios intermunicipais, como defende a Política Nacional de Resíduos Sólidos
[3], método este que pode ser aplicado também no gerenciamento do abastecimento de água.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos dá prioridade à formação de
consórcios intermunicipais para a gestão do lixo, inclusive para obtenção de
financiamento federal. O consórcio é visto como solução principalmente
para os pequenos municípios, que enfrentam problemas como falta de
recursos e dificuldades técnicas para gerenciar seus resíduos. Ao se
associarem entre si ou com cidades de maior porte, os pequenos municípios
têm mais chances de superar a baixa capacidade técnica e de gestão e
ampliar a escala de tratamento de resíduos sólidos, o que significa
diminuição de custos. [8]

O consórcio entre os municipios, teoricamente, é a solução mais viável e aliado ao
gerenciamento integrado deve ser posto em prática junto a programas, ações e parcerias, no
entanto deve-se salientar que é muito dificil ter um diacordo ao elaborar uma proposta de
gestão com todos os envolvidos, já que cada municipio tem suas particularidades e
dificilmente um irá aceitar cediar os resíduos gerados de todos os municipios participantes,
tornando esta solução quase como uma utopia, no entando é válido elaborar e executar um
plano de ação eficiente e ciente de técnicas e metodologias mais viáveis para a singularidade
da problamática em que se encontra o município.
Ao desenhar uma proposta de gestão, há vários indicadores de desempenho
que, devidamente apropriados, fornecem elementos para um
acompanhamento que propicie uma execução eficiente dos serviços.
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Quaisquer que sejam as técnicas usadas, pode-se adaptar indicadores às
situações variadas próprias da diversidade da região, facilitando a
compreensão de cada situação através de comparações e almejando o
controle. É imprescindível fazer um levantamento confiável de dados,
seguido de uma análise técnica (recorrendo a procedimentos de estatística e
a outros recursos numéricos e gráficos, além de mapas) que subsidie as
consequentes decisões político-administrativas. [1]

3. Metodologia aplicada
Fez-se uma pesquisa em campo durante os anos de 2012 a 2015, no Município de Miranda do
Norte, localizado no norte do Estado do Maranhão, Brasil, afim de ser exemplo da realidade
vivida em muitos municípios brasileiros de pequeno porte, esta se baseou em um método
tradicional e básico para obter registros fotográficos dos problemas identificados e avaliar os
aspectos e os impactos socioambientais quanto à operação ativa do lixão e a qualidade do
abastecimento de água mirandense.
Para que fosse possível a visita em campo utilizou-se de mapas encontrados no recurso de
mapeamento Google Earth [5].
A pesquisa se fundamentou em livros, resvistas, jornais, entrevistas junto a população e
internet, no site de busca Google [4].
Executou-se, ao longo dos anos de 2012 a 2015, entrevistas através de um questionário
(Figura 1) realizado junto aos habitantes locais abordando perguntas elencadas a gestão de
resíduos sólidos e abastecimento de água do município, sendo assim obteve-se o ponto de
vista da população diante da sua realidade.
QUESTIONÁRIO DE VISITA EM CAMPO
Entrevistado (a):
Local da Visita:
Data: /
/

6) Existe coleta seletiva?

Instruções
 O questionário é individual.
 Responda com sinceridade as perguntas.
 Leia com atenção os enunciados das questões.
 Marque um “X” na opção correta, nas questões
objetivas.
 Escreva de forma coerente, nas questões
subjetivas.
Parte I: Gestão de Resíduos Sólidos

a.Sim

a.Sim

2)

2) A coleta dos resíduos é eficiente?

3)

b.Não
b.Às vezes

c.Nunca

4) A destinação dos resíduos é adequada?
a.Sim

5)

b.Não

5) Há discursões em algum fórum participativo?
a.Sim

Existe serviço de abastecimento de água público?
Qual sua eficiência/efetividade? Como se procede?

Há captação de água diretamente de poços
artesianos?
a.Sim
b.Não
O que tem afetado a disponibilidade ou qualidade
4)
de água?

3) Qual a frequência da realização da coleta?
a.Sempre

b.Não

Parte II: Abastecimento de Água
O aumento do consumo de água tem causado
1)
algum problema? Qual?

1) A coleta e destinação é um problema? Por que?

a.Sim

b.Não

Os resíduos contaminantes são dispostos de forma
7)
adequada?

Tem ocorrido alguma manifestação de doenças
com vinculação hídrica?
a.Sim
b.Não

b.Não
Figura 1 - Instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados
Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.

4. Diagnóstico do Município de Miranda do Norte
4.1 Aspectos do Abastecimento de Água
O abastecimento d’água no município é administrado pela Prefeitura Municipal. A sede do
município dispõe de água encanada, trazida por tubulações da Barragem de Santa Bárbara e
do Rio Itapecuru no município de Cantanhede. O tratamento primário é feito com cloro e
sulfato de sódio.
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O abastecimento d’água vem da captação do rio Itapecuru, através do município de
Cantanhede, numa distância de aproximadamente 28 quilômetros, distribuída na sede de três
em três dias, e através da Barragem de Santa Bárbara, que vem amenizar as dificuldades de
abastecimento da sede do Município.
É válido elencar, que a área rural de influência direta e indireta do projeto é acima de tudo
um amplo vácuo demográfico que se revela em parte por grandes propriedades de baixa
produtividade, cujas cercas restringem os espaços para a fixação do pequeno produtor rural
e, em parte, pelas próprias condições ambientais, onde se destaca a falta de água, pois,
embora esteja entre duas grandes bacias maranhenses, o lençol freático é muito profundo e
as ausências de tecnologia e de recursos econômicos estorvam a busca de água no aquífero,
prejudicando o abastecimento de águas da população local.
A área rural, em sua maioria, inclusive na área de influência, o abastecimento d’água para
consumo humano, na maior parte do ano, é feito por carros pipas pela Prefeitura, ou para
quem possuir capital, compra-se garrafões d’água mineral no comercio local. Há, também,
fazendas que possuem poços artesianos para captação de água subterrânea (sem o devido
monitoramento ambiental ou sanitário).
Embora, a população defenda que a água disponibilizada pela Prefeitura, a cerca de 4 anos é
proveniente de um açude e não possui tratamento, já que esta contém cor e aspecto sujo, e
há casos de manifestação de doenças de vinculação hídrica.
Há uma clara contradição, diante de uma questão tão séria e importante. Caso esta água de
abastecimento não seja distribuída, com esta tratada e própria para consumo humano,
depara-se frente a um problema de calamidade pública. São severamente graves as
consequências da ingestão de uma água contaminada, e visto que há um lixão relativamente
grande e sem controle ou monitoramento ou gestão ambiental, o risco de contaminação é
enorme e alarmante.
A verdade é que com o aumento da dinâmica populacional no município, a demanda se eleva,
o problema se mutiplica, todavia mesmo com o crescimento de habitantes e a demanda por
um abastecimento de água qualificado evoluindo, ainda não se atinge a expectativa de grau
de prioridade ao se comparar com os municípios de médio ou grande porte e metrópoles.

4.2 Aspectos dos Resíduos Sólidos
No que se refere à coleta do lixo do Município de Miranda do Norte, é feita apenas na área
urbana, na terça-feira e no sábado, já na Avenida Principal, o recolhimento do lixo se dar
todo dia.
Ao longo de toda a extensão do município, há focos de lixões em terrenos baldios, e os donos
são responsáveis pela limpeza de seu patrimônio.
Segundo a população, raramente a Prefeitura se dispõe a limpar estes terrenos, e que estes
problemas relacionados ao lixo são discutidos em fórum participativo junto à população e
representantes da Prefeitura.
O destino final do lixo coletado no perímetro urbano é um lixão localizado na Rua do Sol, com
cordenada de 3°33'37.27"S e 44°33'12.34"O. Lá são depositados a céu aberto, tanto o lixo
doméstico como o lixo hospitalar, restos de materiais de construção e resíduos de feiras e
mercados, ao todo são despejados 15 ton. por dia de resíduos, e funciona a mais de 9 anos,
local este que influencia a ocorrência do problema de contaminação na região.
A disposição de resíduos sólidos acontece da seguinte forma: o lixo é levado por um caminhão
ou carroça e despejado de qualquer jeito, um trator arrasta o lixo adentrando na vegetação,
para que possa ser liberado mais espaço para o próximo despejo, e assim se repete
sucessivamente.
Neste lixão há duas casas, com um senhor como vigia, desprovido de EPI’s, vivendo em um
local cheio de vetores, além do forte odor. Este senhor monitora quem entra e quem sai do
lixão, incluindo pessoas e animais.
É valido citar que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão
(SEMA), reconhece que em Miranda do Norte há presença de um lixão, segundo mapa de
identificação de lixão no norte maranhense na Figura 2 [11], e o mapa (com destaque para
Miranda do Norte) contrapondo lixões com bacias hidrográficas no Maranhão, na Figura 3 [10].
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Miranda do Norte

Figura 2 - Mapa de identificação de lixões na região meso norte do Estado do Maranhão.
Fonte: SEMA, 2014. [11]
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Miranda do Norte

Figura 3 - Mapa de identificação de lixões e bacias hidrográficas do Estado do Maranhão.
Fonte: SEMA, 2014. [10]

Afora, da presença de animais de gado ou nativos da região ou domésticos procurando
alimento. O lixão é cercado por fazendas e corpos hídricos, obviamente, todos estão
contaminados, já que o lixão não é controlado e nem monitorado, e muito menos, possui uma
gestão integrada de resíduos sólidos. Elenca-se que os assentamentos (comunidades vizinhas)
são, também, núcleo de ocupação rural encontrado na área de influência do lixão.
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Compreende-se que o lixão se originou da necessidade de dar um destino final aos resíduos
gerados pela dinâmica populacional, e um dos entraves e desafios enfrentados pela Prefeitura
ao tentar dar um destino adequado aos rejeitos.
Dentre os principais entraves se destaca-se que até tão pouco tempo, o município possuía um
número de habitantes inferior a 20.000 mil o que implica em menas verba e, quando se
compara com os municípios de grande porte, estes têm solucionado a problemática dos lixões
com mais facilidade devido ao seu número de habitantes serem notavelmente volumoso,
enquanto os municípios de pequeno porte, que visivelmente necessita migrar para um sistema
de aterros sanitários que requer projeto aprimorado com base em seus problemas e
incapacidade e capacidades, suas particularidades como município, engenharia construtiva
cuidadosa e controle, monitoramento e manutanção do funcionamento e operação deste
suposto aterro.
O ideal seria a construção de um aterro sanitário para atender toda a demanda de geração de
resíduos sólidos do município, porém se trata de uma obra complexa, e que requer uma
devotada manutenção. O maior custeio de um empreendimento deste porte não se encontra
na sua implantação, mas na sua operalização e manutenção, mirando-se uma extensa vida útil
(na maioria de 20 anos).
Diante disto, o financiamento gasto para a sua implantação não é onde mora o maior
problema, mas é no sustento financeiro contínuo de sua manutenção e operação que se
concentra o maior gasto. Portanto, as dificuladades são tanto administrativas quanto
financeiras.
O fato de não poder validar a construção de um aterro sanitário, nos posiciona perante a uma
entrave, já que a população só tende a crescer, os resíduos sólidos gerados crescem
proporcionalmente, sendo assim, a demanda por uma destinação final se torna
significativamente alarmante.
Em presença desta situação, o poder público encontra como “solução” os lixões a céu aberto,
com uma verba limitada, o lixão se torna um alvo atrativo, por ser economicamente mais
favorável, e o maior problema é quando não há um controle de impacto ambiental e muito
menos um monitoramento ambiental e menos ainda um gerenciamento ambiental.

4.3 Aspectos Políticos
O Município de Miranda do Norte, a exemplo dos demais municípios do Estado do Maranhão, e
sendo exemplo de realidade de muitos outros municipios brasileiros, convive com limitações
notadamente de ordem financeira, restringindo a capacidade de investimentos em obras de
infraestrutura e a expansão e melhoria da qualidade dos serviços públicos de competência da
Prefeitura.
Esta situação é decorrente de um conjunto de fatores adversos, dentre os quais se podem
citar a fragilidade de sua base econômica e a elevada dependência das transferências
constitucionais e das políticas governamentais redistributivas. Ao mesmo tempo, a Prefeitura
Municipal enfrenta a obrigatoriedade de se adequar às determinações legais (Política Nacional
de Resíduos Sólidos [3], por exemplo).
É valido elencar, as iniciativas que se originam dentro de investimentos locais restringem-se a
pequenos empreendimentos, na área de prestação de serviços que, embora contribuam de
alguma maneira para a geração de emprego e renda interna do Município, têm uma
capacidade limitada, quanto ao necessário para a reversão do quadro atual e, na maioria dos
casos estão concentradas no setor informal da economia. Diante desta realidade a Prefeitura
Municipal precisa encontrar, por meios legais, uma forma de obter renda.
Com o Congresso Nacional acatando a Lei 12.305/2010 e, agosto de 2010 [3], esta estabelece
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) [3], fixou-se um limite até 2 de agosto de 2014,
para a substituição dos lixões por aterros sanitários. A questão é que nesta lei há conceitos
inovadores para os municípios de pequeno porte lhe dar com a situação dos resíduos sólidos e
renda limitada, dentre estes a responsabilidade compartilhada.
Para que houvesse um diagnóstico da situação e fossem implantadas as devidas medidas, fezse, por meio desta lei, que os municípios deveriam dispor de planos de resíduos sólidos, e
nestes deveriam prever ações de coletas, transporte, transbordo, tratamento, destinação
adequada do rejeito e o descarte final correto deste lixo.
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Estes planos se fazem como instrumento de condição necessária para que a verba seja
liberada, ou seja, para que os municípios possam ter acesso aos recursos financeiros da União
com destinação a limpeza urbana e manejo dos rejeitos.
Com o prazo instituído pela PNRS [3] para a elaboração dos planos e encerramento dos lixões
clandestinos, muitos municípios, assim como Miranda do Norte, não detêm de recursos e
estruturas necessárias para combater a problemática de lhe dar com a obrigação de
exterminar os lixões e construir um aterro sanitário; além de encontrar dificuldades na
elaboração dos planos municipais, pois enfrentam entraves técnicos e administrativos no
arrastar dos convênios e contratos de repasse e não dispõem de profissionais tecnicamente
preparados para a elaboração e gerenciamento dos planos no decorrer da etapa de
implantação da política pública.
A Lei 12.305/2010 [3], também incentiva e dá prioridade a formação de consórcios entre os
municípios, incluindo a obtenção de recursos financeiros, ou até mesmo, entre estados, como
forma de diminuir os gastos financeiros da União, já que estes irão dividir a verba e técnicos
para a gestão dos resíduos, ampliando a escala de tratamento de resíduos por um único
prestador de serviços públicos. Porém, o que não é levado em conta são as singularidades de
cada região, como os aspectos climáticos, aspectos físicos, ou até mesmo a infraestrutura de
transporte, questão de distância de um município para o outro.
Os obstáculos enfrentados pelas prefeituras municipais para o cumprimento das
condicionantes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos [3] sobre os consórcios
são inúmeros: discórdia entre os gestores, estorvo para entrar-se em um acordo formal,
discórdias na divisão da verba, descumprimento na não divulgação de dados informativos do
município (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC)), este
atrapalha o ingresso aos recursos federais.
Todos estes entraves, acredita-se, são enfrentados pelo Município de Miranda do Norte, mas
também não se pode esquecer que estes são entraves que dificultam as questões, também,
do abastecimento de água. Visto que a mesma complicação para se obter financiamento ou
participar-se de um consorcio público, se aplica na burocracia legislativa de acesso aos
recursos da União para investir no abastecimento de água do município.
É verdade, quanto menos habitantes, menor é a prioridade, então é mais fácil um município
de grande porte alcançar financiamento em seus planos e projetos de melhoria urbana, do
que um município de pequeno porte.
Daí o interesse do poder público em alcançar a todos, e investir naquele povoado ou
município de pequeno porte, que há seres humanos habitando e vivendo de forma inadequada
para os moldes atuais.

5. Conclusão
Conclui-se que ao analizar os desafios na gestão dos resíduos sólidos e no abastecimento de
água de um municipio de pequeno porte no Brasil, o gerenciamento integrado deve ser posto
em prática junto a programas, ações e parcerias visando mitigar o problema, portanto há uma
evidente necessidade de se levar em consideração as diretrizes defendidas pelas leis vigentes,
como a Lei 12.305/2010 [3], que apresenta como solução a prática de consócios
intermunicipais, porém ao aprofundar-se no assunto, percebeu-se a necessidade de
aprimorar-se ainda mais esta solução, de forma que venha a levar em conta os obstáculos
enfrentados pelas prefeituras municipais de pequeno porte para o cumprimento das
condicionantes estabelecidas.
É de profunda relevância a questão de que não é só manter no papel ou agir por um tempo,
mas manter, criar uma rotina com base na sustentabilidade, entendendo que a implantação e
a manutenção devem ser constantes e persistentes diante as dificuldades físicas, políticas e
econômicas, para que o resultado seja cada vez mais satisfatório. No entanto, há de convir
que em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos as limitações acabam superando o
poder municipal, atrapalhando os projetos de melhoria, tendo consequências gravíssimas na
qualidade de vida da população, ou seja, por mais que seja um desafio é de extrema
validação um empenho sistemático em prol de evitar que se chegue a este ponto.
Para finalizar, é de suma importância manter um controle na gestão dos resíduos sólidos e no
abastecimento de água, mesmo com todas as dificuldades, desde a sua primeira etapa até a
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etapa final, para que se previna a formação de lixões cladestinos e a falta de disponibilidade
de uma rede de distribuição de água para a população, estes totalmente desprovidos de
cumprimentos às legislações vigentes, que visam assegurar uma qualidade de vida digna aos
cidadãos brasileiros, quer sejam pertencentes a municipios de pequeno, médio ou grande
porte, ou ainda metrópoles; pois com previsão no artigo 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. [2]
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Abstract
In the present work we present the fundamental basic elements to evaluate the geothermal potential of the Guarda District,
starting from the special groundwater and which in depth are potentially hot. After the occurrences of hot mineral waters of
the district be presented, namely the case of Longroiva, which is the only case with legalized geothermal uses in the district,
it is advanced an exhaustive inventory of special groundwater points, which from their characteristics allow to calculate the
reservoir temperatures and that in several situations reach more than 100ºC. These elements guide to the construction of
deep abstractions, so that to which its hot resource will allow uses that may result in cascade, since the production of
electricity, heating buildings, domestic hot water production, to many other applications of low enthalpy.
Resumo
No presente trabalho apresentam-se os elementos básicos fundamentais para avaliar o potencial geotérmico do Distrito da
Guarda, partindo das águas subterrâneas especiais e que em profundidade são potencialmente quentes. Depois de se
apresentarem as ocorrências de águas minerais quentes do distrito, nomeadamente o caso de Longroiva, que é o único caso
com aproveitamentos geotérmicos legalizados no distrito, avança-se com um exaustivo inventário de pontos de água
especiais, que a partir das suas características permitem calcular as temperaturas de reservatório e que em várias situações
atingem mais de 100ºC. Estes elementos orientam para que se efetuem captações relativamente profundas, de modo a que
o seu recurso quente permitirá aproveitamentos que poderão resultar em cascata, desde a produção de eletricidade, a
climatização de edifícios e aquecimento de suas águas sanitárias, a muitas outras aplicações da baixa entalpia.
Keywords
Geothermal Energy; Geothermal Potential; Sulphurous Groundwater; Reservoir Temperature; Reservoir Temperature
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Contribuição para o conhecimento do Potencial
de Energia Geotérmica do Distrito da Guarda
1. Introdução
As energias renováveis apresentam-se cada vez mais como alternativas viáveis para a produção
de energia. O caso da energia geotérmica não é exceção, havendo estudos que orientam que
no futuro será uma das energias mais viáveis [1], com baixíssimos impactos ambientais e custos
para a sua produção relativamente modestos em relação a outras formas de produção de
energias alternativas.
Atualmente, em Portugal, desde pessoas singulares, de forma anónima, a instituições várias,
demonstram grande empenho em arranjar alternativas aos processos clássicos de obtenção de
energia por questões económicas e ambientais.
Assim, interessa fazer estudos com detalhe sobre o potencial geotérmico a nível de todo o
distrito da Guarda, que é rico em maciços graníticos com algumas nascentes de águas especiais,
nomeadamente as águas sulfúreas termais, que desde logo orientam para um grande percurso
em profundidade, deixando antever que antes de ressurgirem à superfície, estiveram em locais
relativamente quentes. Aquelas águas se forem captadas quentes podem ser usadas na
produção de energia, quer em utilizações diretas a partir do seu calor, quer em utilizações
indiretas desde que a sua temperatura permita produzir eletricidade.

2. Enquadramentos Geográfico e Geomorfológico
O distrito da Guarda abrange uma área de 5 535,31 km2 e organiza-se em catorze concelhos,
sendo eles Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de
Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de
Foz Côa, como se pode observar na Figura 1. Delimita-se a norte pelo distrito de Bragança, a
sul pelo distrito de Castelo Branco, a este por Espanha e a oeste pelos distritos de Coimbra e
Viseu.

• Guarda

•

Figura 1 - Localização do Distrito da Guarda.
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O Distrito da Guarda, tem o seu território distribuído por três principais bacias hidrográficas
(Figura 2):
i) áreas da bacia do Rio Douro, e em especial a sub-bacia do Rio Côa, com o início deste a
SE, na zona da Serra das Mesas, em cotas por volta de 1175 m e foz no Rio Douro a norte,
à cota 84 m; as principais linhas de água pela margem direita do Rio Côa são a Ribeira do
Avelal, a Ribeira de Vilar Maior e a Ribeira de Palhais, e pela margem esquerda a Ribeira
de Massueime, a Ribeira da Cabras, a Ribeira de Gaiteiros, o Rio Noemi, a Ribeira do Seixo
e a Ribeira do Boi; destaca-se a particularidade do Rio Côa correr de sul para norte situação
que é singular no território nacional;
ii) área da bacia do Rio Mondego, em que este tendo início na Serra da Estrela, a cotas na
ordem de 1900 m, tem desenvolvimento para NE, para depois, em zona de cotas
relativamente baixas infletir para SW e assim continuar até deixar o distrito da Guarda à
cota de 165 m e nesse alinhamento global continuar até chegar ao mar na Figueira da Foz;
iii) área da bacia do Rio Zêzere, que se enquadra já na bacia do Tejo; este, o Rio Zêzere,
também se inicia na Serra da Estrela a aproximadamente 1900 m como o Mondego, para
ter desenvolvimento para NE e depois em zona de cotas relativamente baixas infletir até
ter o seu desenvolvimento global, já fora do distrito da Guarda em direção NE-SW e de NE
para SW, deixando o distrito da Guarda à cota de 475m.

Figura 2 – Enquadramento do distrito da Guarda na Carta Hipsométrica de Portugal (adaptado de SNIRH

[2]).

A região no global é relativamente montanhosa e constituída por elevações de diversas
altitudes, distribuindo-se entre os 1993 m, em áreas do planalto da Torre na Serra da Estrela,
e os 84 m no município de Vila Nova de Foz Côa, ponto mais baixo do distrito junto ao Rio
Douro. As altimetrias predominantes ficam compreendidas entre os 600 e os 800m, como se
pode observar na Figura 2. Devido às características do relevo apresentadas, em áreas de
declives mais notáveis, a velocidade de escoamento é bastante elevada, facto esse que
intensifica a ação dos processos de erosão, ficando estes responsáveis pelo desgaste e
afeiçoamento das formas da paisagem.
A região é também abrangida por algumas superfícies aplanadas, com origem cenozoica
provável, situando-se a diferentes altimetrias [3]. A superfície da Meseta, constituída pela
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parte oriental da Beira Alta, estende-se até Trás-os-Montes e confere planura ao relevo, mais
especificamente onde este se encontra melhor preservado, como se verifica a leste do Rio Côa,
terminando a ocidente com a falha de desligamento Bragança-Unhais da Serra. No entanto,
para o lado ocidente do Rio Côa, também se localizam diversos níveis de aplanamento,
escalonados, em função da maior atuação tectónica, mas, as suas extensões são menores do
que na Meseta, elevando-se a superfície mais alta a 900 metros de altitude [4]. Em todas as
superfícies verificam-se relevos salientes causados pelos afloramentos de rochas mais
resistentes à erosão, como é o caso dos quartzitos da Serra da Marofa com 976 m de altitude,
xistos na Serra da Malcata com 1075 m de altitude, ou granitos como os do Jarmelo a 943 m de
altitude. Entretanto, a tectónica mais recente possibilitou a elevação da cordilheira central,
na qual se destaca portanto a Serra da Estrela, com depressões que podem conter ou não
depósitos, tais como a depressão de Seia e a de Celorico da Beira [4].

3.Aspetos Geológicos
A área em estudo pertence ao Maciço Antigo ou Maciço Hespérico, caraterizando-se por
apresentar, de uma forma maioritária, um substrato lítico ante-mesozóico, composto por
rochas xistentas e granitoides, em alguns locais cobertas por rochas detríticas mais recentes,
do período cenozoico. Depósitos de cobertura mais recentes ocorrem em áreas que foram
abatidas tectonicamente, como é o caso das depressões da Vilariça e de Longroiva.
Um esboço geológico para o Distrito da Guarda apresenta-se na Figura 3, sendo de salientar o
predomínio das rochas granitoides de diferentes idades e que instruíram as rochas xistentas do
pré-ordovícico.

4. Elementos Hidrológicos
Os dados climáticos da área em estudo são fundamentais para o cálculo do balanço hidrológico,
para se ter uma noção da disponibilidade da precipitação para uma consequente recarga de
águas subterrâneas. Os vários trabalhos neste domínio foram realizados tendo em atenção a
organização do território do Distrito da Guarda por três domínios: i) a região integrada na bacia
do Douro, ii) a região integrada na bacia do Mondego, e iii) a região integrada na bacia do Tejo.
Os elementos hidrológicos detalhados foram apresentados em Marcos (2016) [5], sendo de
salientar que no balanço hidrológico sequencial mensal, utilizou-se a metodologia proposta por
Thornthwaite e Mather (1957, in [6]) e um outro aspeto muito importante para o cálculo da
disponibilidade de recarga em profundidade, foi a relação de G/SH, ou seja, o ratio entre o
escoamento subterrâneo (G) e o superavit hídrico (SH) obtido a partir do balanço hidrológico
sequencial mensal, para cada região das várias bacias, que seguiu a metodologia apresentada
por Ferreira Gomes (2009, in [5]). Os resultados pricipais correspondentes aos valores relativos
à recarga anual média, ao caudal teórico unitário de cada ponto de água para cada bacia da
área em estudo apresentam-se na Tabela 1, sendo de realçar que os caudais disponiveis teóricos
calculados são muito modestos, sendo os da bacia do Douro os mais baixos e os da Bacia do
Tejo os mais altos. Os valores dos caudais teóricos unitários são apenas indicadores do que
poderá ocorrer em termos médios, pois, os pontos de água que são minerais usualmente têm
caudais muito superiores, e muitos outros pontos de água corrente (a maioria) até seca na
época estival.
Tabela 1 – Resultados hidrológicos associados às águas subterrâneas no Distrito da Guarda (a partir de [5]).
Caudal médio
Recarga
Nº pontos de
Área
SH
G/SH
G
anual numa
Caudal unitário
Bacia
anual
média
água
(km2)
(L/m2)
(L/m2)
única
saída
(L/s)
(x 108 m3)
potenciais
virtual (L/s)
Douro
3717,2
237,5
0,30
71,25
2,65
8398,4
226749
0,04
Mondego
Tejo

1334,9

556,2

0,34

189,11

2,52

8004,8

81429

472,9
640,1
0,34
217,63
1,03
3263,5
28847
SH - superavit hídrico a partir do balanço hidrológico; G- Escoamento subterrâneo.
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0,10
0,11

Limite do
Distrito
da
Guarda

Figura 3 - Enquadramento geológico da zona de estudo (adaptado de [7]).

5. Aspetos hidrogeoenergéticos
5.1 Aproveitamentos atuais
Nesta fase, e tendo em atenção os objetivos do presente trabalho apresentam-se desde logo os
pontos de água em exploração, com o recurso classificado como água mineral, junto à DireçãoGeral de Energia e Geologia (DGEG). Note-se que muitos outros pontos de água há em
exploração como água normal subterrânea para consumos humano, rega e outras aplicações,
mas esses não têm interesse ao presente trabalho. Na Tabela 2, apresentam-se os principais
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parâmetros físico-químicos das águas dos pontos de água das zonas concessionadas junto à
DGEG. Não se apresentam dados de Corgas Largas por falta de elementos disponíveis na
literatura. Dos pontos de água em exploração salienta-se que, com exceção de Corgas Largas
onde a sua água é usada apenas para engarrafamento, todas as outras concessões são usadas
para Termalismo. Enfatiza-se ainda o caso mais importante em relação ao presente trabalho,
que é o facto da situação de Longroiva ter um ponto de água que além do termalismo, também
serve o uso da geotermia; para esta situação naturalmente que contribui o facto da água em
exploração ser de um furo com 211,4 m de profundidade e permitir a captação do recurso com
a temperatura de 47,5ºC. Salienta-se ainda o facto da água mais quente do distrito da Guarda
atualmente ser a água captada nas Termas de Manteigas, com 48,8ºC.
Tabela 2 – Características dos pontos de água de zonas concessionadas ao estado.
Parâmetros
Temp. de emrgência
pH
Condutividade (µS.cm-1)
Sulfuração (mLI2 0,01N/L )
Silica (mg/ L ) – Si
Res. seco a 180º (mg/L )
Min. Total (mg/L ) – Mt
Na+
Ca2+
K+
Catiões (mg/L)
Mg2+
NH4+
Li+
Fe2+
HCO3ClSO42FAniões
(mg/ L )
CO32NO3NO2SHClassificação

Termas de Termas de
Longroiva
Longroiva
Nascente Furo AC1-A,
Termal [8] P=211 m[9]
21,6
8,79
630
14,0
65,9
403,1
.
125,6
3,2
5,04
0,24
0,56
0,08
159,8
51,8
14,9
8,7
8,7
0,86

47,5
8,85
637
46,3
67,5
395
457
125
2,6
4,3
0,04
0,58
0,78
< 0,003
146
45,4
12,7
24
6,9
<0,38
<0,02
7,6

Termas de
Almeida
Furo AQ1P=931m
[10]
31,0
8,53
628
7,2
30
397
527
148
4,8
2,6
0,41
0,17
0,37
261
53,6
0,11
17
5,1
0,23
<0,01
1,3

Termas
da
Cavaca
[11]
27,9
8,3
335,5
n.d.
56
273
360
86,7
5,9
2,7
0,46
<l.d.
0,4
0,025
163,5
21
1,9
15
2,4
<l.d.
<l.d.
0,05

Sulfúrea, Bicarbonatada-Sódica e Fluoretada

Termas de
São MiguelF2P=230m)
[12]
14,5
5,89
273
25
66,6
77,9
9,25
4
1,07
1,06
<0,1
0,021
<0,079
23,10
7,10
0,68
0,210
6,10
<0,01
Bicarbonatada Sódica
Silicatada

Termas
do Cró
[8]

Termas de
Manteigas
Nascente
[11]

Termas de
Manteigas
Furo AC1
[13]

23,3
8,3
54,9
329,7
109,3
5,4
3,2
0,4
0,02
151,1
38,7
12
17
7,7
0,2
3,1

21,5
9,5
195
10,1
29,4
158,4
169,1
43
3,5
0,8
0,1
<l.d.
0,18
0,003
31,1
6,7
12,7
9,9
9,6
<l.d.
<l.d.
1,7

48,8
9,2
232
7,2
39,0
159,6
179,3
43
2,9
1,0
< 0,03
<0,10
0,14
43,3
6,0
12,5
10,2
<0,12
<0,02
-

Sulfúrea, Bicarbonatada-Sódica e
Fluoretada

Ao se observar detalhadamente os resultados da Tabela 2 merece ainda referência o facto das
concessões de Longroiva e de Manteigas terem águas a ressurgir nas suas nascentes antigas por
volta de 22ºC e as suas temperaturas máximas serem obtidas de furos com alguma
profundidade; tal situação mostra do potencial que há, para este tipo de situações em se
efetuarem furos profundos para aumentar a temperatura da água a captar, para assim potenciar
aplicações no domínio da geotermia.
Outra particularidade é o facto de todas as águas sulfúreas apresentarem temperaturas de
ressurgências superiores a 20ºC orientando para que estas áreas tenham potencial geotérmico
em profundidade.
Sendo o caso de Longroiva a única situação do distrito da Guarda com o uso oficial de geotermia
junto à DGEG, apresentam-se de seguida os elementos energéticos pricipais do mesmo
aproveitamento. O aproveitamento geotérmico está implementado de modo a que a retirada
de calor da água mineral, ou equivalente, seja aplicada nas seguintes situações: i) energia para
aplicações em termalismo; ii) energia para aquecimento do ar ambiente das Termas; iii)
energia no reaquecimento da água da piscina e do corredor de marcha, das Termas – Ep; iv)
contribuição para aquecimento de espaços comuns e casas de banho no Hotel Rural, e de suas
águas sanitárias – Ehr; v) energia para aquecimento da água da Piscina exterior- Ehp. Na Tabela
3 apresentam-se os vários valores de energias térmicas a serem usadas de acordo com a
disponibilidade do recurso e sistemas implementados nas Termas e Hotel Rural de Longroiva.
Aspetos detalhados sobre o presente aproveitamento poderão observar-se em Ferreira Gomes
(2015) [14].
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Tabela 3 - Energias térmicas em kWh/ano, a serem usadas de acordo com a disponibilidade do recurso e sistemas
implementados nas Termas e Hotel Rural de Longroiva [14].
Energia no
Energia para
reaquecimento da
Energia para
Energia
Energia no
Energia para
aquecimento do
água da piscina e
aquecimento da
disponível –
termalismo –
o Hotel Rural
ar ambiente das
do corredor de
água da Piscina
Ed
Et
– Ehr
Termas – Ec
marcha, das
exterior- Ehp
Termas – Ep
7 392 564
770 612
517 104
462 000
303 696
841 836
Ed = 100 %
Et = 0,104 Ed
Ec = 0,069 Ed
Ep = 0,062 Ed
Ehr =0,041 Ed
Ehp=0,114 Ed

5.2. Elementos sobre aproveitamentos potenciais
A partir da bibliografia verifica-se que no Distrito da Guarda há uma elevada quantidade de
pontos de água com características especiais de potencial semelhante aos que anteriormente
foram apresentados como classificados. Na Figura 4 apresentam-se os principais pontos de água
inventariados principalmente de acordo com trabalhos exaustivos de 1970 e 1975 [8], [14], mas
também com elementos de outros autores em artigos singulares mais recentes
[7],[9],[10],[11],[13], sendo de salientar que todos eles à partida, têm potencial para serem
classificados, orientando as características das suas águas como águas relativamente profundas
e com potencial geotérmico como de seguida se mostra.
Após a realização da referida compilação dos pontos de água, efetuaram-se gráficos
comparativos, para os vários parâmetros (pH, temperatura, condutividade, sílica, sódio,
potássio, mineralização total e resíduo sólido, de entre outros), os quais como muito detalhe
foram apresentados em Marcos (2016) [5]. Os pontos de água inventariados são de grande
variedade em termos de composição química, refletindo a grande variedade de rochas do
distrito da Guarda, pois o seu quimismo, genericamente é uma consequência do tipo de rochas
atravessadas ao longo do seu trajeto subterrâneo como ainda da temperatura atingida em
profundidade.
A organização das várias águas foi efetuada de acordo como o seguido por Almeida e Almeida
(1975) [8], que genericamente seguem um critério de acordo com a composição química: grupo
A -Alcalino-Sódicas: i) Sulfúreas, ii) Hipossalinas; grupo B - Iso-Ácido-Alcalino-Sódicas; grupo C
- Alcalino-Sódico-Cálcicas: i) Cloretadas, ii) Bicarbonatadas, iii) Sulfatadas; e grupo D Hiperácidas.
São as águas súlfúreas as que ocorrem em maior número e a água hiperácida a menos
representativa (apenas uma ocorrência singular - água purgativa de Longroiva).

Legenda:
Fronteira do distrito da Guarda
Fronteira entre bacias
Rios principais
Cursos de água secundários
Estações meteorológicas
Pontos de água especiais

Figura 4 – Implantação dos pontos de água no distrito da Guarda à partida com potencial geotérmico [5].
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Enfatiza-se que todas estas águas são consideradas especiais e de quimismo algo diferente do
que são as águas comuns do distrito da Guarda que genericamente são ligeiramente ácidas e
hipossalinas e sem estabilidade físico-química ao longo do ano hidrológico. As águas
inventariadas têm potencial de ser classificadas como minerais devido à sua elevada
estabilidade que elas tendem a apresentar. Essa foi a razão que levou a considerar no presente
estudo as características das águas recolhidas e analisadas na maioria das situações já há alguns
anos. Veja-se por exemplo o caso do pH da sulfúrea das Termas de Longroiva obtida na Nascente
Termal por Almeida e Almeida em 1975, é similar ao obtido para a água do Furo AC1-A do
mesmo sistema aquífero por IGM em 2000 (in [9]).
O quimismo da água mostra, sem dúvida alguma, o tipo de rochas atravessadas ao longo da
circulação subterrânea em todo o circuito geohidráulico das mesmas. Certos elementos
químicos, mediante a sua composição, são particularmente proveitosos no sentido de se saber
qual a temperatura a que essa água esteve sujeita, ao longo do seu trajeto. Sabendo-se a
temperatura dos reservatórios e o respetivo gradiente geotérmico local, será mais simples
projetar captações de água subterrânea quente, de forma a viabilizar o seu aproveitamento.
Desta forma, tendo em consideração que as águas subterrâneas referidas na figura 4, à partida
têm uma circulação relativamente profunda, fazendo uso da sua composição química, pode
calcular-se a temperatura de reservatório (Tr), com base em geotermómetros. Existem diversas
soluções disponibilizadas na literatura, no entanto no presente trabalho, tal como Coelho
Ferreira et al. (2015) [7] e Ferreira Gomes et al. (2015) [10], usam-se somente as equações que
se baseiam na sílica (SiO2) e na relação de Na2+/K+ (Tabela 4), por se considerarem à partida as
mais adequadas às águas em estudo. Salienta-se que as águas estudadas por aqueles autores
foram apenas do tipo sulfúreas.
Tabela 4 - Equações para estimar a temperatura de reservatório a partir da composição química das águas minerais
utilizando geotermómetros.
Geotermómetro
Equação
Limitações
Autor (in [10])
Quartzo
1
Tr = 1309/(5,19-log C)-273,15
T= 0- 250ºC
Fournier (1981, 1991)
condutivo
2
Tr=1164/(4,9-log C)-273,15
T=25 - 180ºC
Arnórsson (1983)
(sílica)
Quartzo
3
Tr = 1522/(5,75-log C)-273,15
T= 0 - 250ºC
Fournier (1981, 1991)
adiabático
4
Tr =1498/(5,7-log C)-273,15
T=25 - 180ºC
Arnórsson (1983)
(sílica)
Tr = 855,6/(log D + 0,8573)Truesdell (1976 in Fournier
5
T=100-275ºC
273,15
1981)
Tonani (1980 in Fournier
6
Tr =883/(log D + 0,78)-273,15
Na/k
1991)
7
Tr =933/(log D+0,993)-273,15
T=25-250ºC
Arnórsson (1983)
8
Tr =1217/(log D+1,483)-273,15
T > 150ºC
Fournier (1981, 1991)
Nieva and Nieva (1987 in
9
Tr =1178/(log D)+1,47)-273,15
T=25-250ºC
Fournier,1991)
10
Tr = 1390/(1,750+log D)-273,15
Giggenbach (1988)
C= sílica em mg/L; D= Na/K, com Na= sódio, K = potássio, ambos em mg/L.

Os resultados obtidos no presente estudo foram analisados com detalhe em Marcos (2016) [5].
Para as águas sulfúreas, os vários geotermómetros com uso da sílica são convergentes e por
isso à partida consideram-se os mais fidedignos de todas as aplicações. Os resultados obtidos
para as equações que envolvem Na/K, apresentam situações muito heterogéneas; destas
equações a que apresenta valores mais convergentes com os resultados da sílica é a Equação
5. Assim, nas águas sulfúreas apenas se consideram as Equações 1 a 5 para o cálculo do valor
de temperatura de reservatório, considerando como valores finais a sua média, apresentados
na Figura 5. De qualquer modo seria importante haver mais estudos a este respeito para haver
mais certezas sobre este tipo de situações.
Sobre os resultados dos geotermómetros nas águas organizadas como hipossalinas à partida não
há interesse, pois genericamente estas águas sendo pouco mineralizadas apresentam circuitos
geohidraulicos pouco extensos e pouco profundos; de qualquer modo há casos singulares em
Portugal em que águas deste tipo apresentam alguma termalidade, como é o caso da água do
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Luso com 27ºC e de Monfortinho com 28ºC. Veja-se ainda o caso de Manteigas, que sendo uma
água sulfúrea é também hipossalina de acordo com a classificação de Custódio e Llamas, 2001
[15], e apresenta uma temperatura excecional no Furo AC1 , com 48,8ºC. Assim, pelos
resultados obtidos também aqui se considera que os geotermómetros com alguma eventual
aplicabilidade são os da sílica. Dos vários casos das águas hipossalinas, à partida não apresentam
grande potencial, no entanto pelos resultados obtidos merece realce o caso de Santa Eufémia
(Pinhel), C. de Pinhel - Nasc. Qta. da Torre e mesmo o caso das Termas de S. Miguel em Fornos
de Algodres com temperaturas de reservatório acima de 70ºC. Também neste grupo há de facto
necessidade de mais estudos para se poderem tirar conclusões mais rigorosas.
Sobre os resultados dos geotermómetros nas águas dos grupos iso-ácida-alcalino-sódica,
cloretada, bicarbonatada, sulfatada e hiperácida há situações muito interessantes. Desde logo
se entende que os geotermómetros que envolvem Na/K dão valores absurdos. Os outros casos
correspondem a situações muito diversas, e devido à falta de informação disponibilizada em
termos de geologia detalhada e em termos de modelos geohidráulicos respetivos, não se
avançam grandes ilações, de qualquer modo salienta-se que se obtêm em alguns casos
temperaturas de muito potencial (Figura 5), remetendo para estudos futuros.

Figura 52 - Temperatura de reservatório (Tr) para as águas especiais do distrito da Guarda [5].
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6. Notas Finais
O Distrito da Guarda é rico em ocorrências de águas subterrâneas especiais que captadas em
profundidade poderão resultar recursos com temperaturas que permitirão aproveitamentos
multiplos dependendo do caudal e temperatura a captar. De todas as águas, as que apresentam
maior potencial geotérmico são as do grupo das águas sulfúreas; é neste grupo que se
enquadram as águas mais quentes do distrito, e em particular as águas das Termas de Manteigas
com 48,8ºC no máximo, as águas das Termas de Longroiva com 47,5ºC no máximo, e ainda a
realçar as águas das Termas da Cavaca com 27,9ºC e a água o novo Furo das Termas de Almeida
com 31ºC. Ainda em relação ao potencial, com base nas temperaturas de reservatório avaliadas
a partir de geotermómetros, continuam a ser as águas sulfúreas que apresentam inclusive
valores de temperatura em profundidade muito interessantes (Figura 5); realçam-se os casos
de Santo António (Celorico), Chinchela e Abelhão, com 121,2ºC, 119ºC e 118ºC respetivamente.
Os outros casos, das outras águas, apesar de pontualmente apresentarem temperaturas de
reservatório muito interessantes, pelo seu contexto geológico e hidrológico, considera-se que
em termos globais não têm grande interesse geotérmico de momento. O caso das águas
sulfúreas apresentam profundidades de reservatório muito interessantes, por se considerarem
modestas, ou seja, não ultrapassam os 2750 m de profundidade; de qualquer modo sobre este
assunto dever-se-ão realizar estudos mais apurados, pois os valores de caudais dos vários pontos
de água usados nos cálculos, por vezes foram inferidos com base nos resultados do balanço
hidrológico [5], e poderão ter sido considerados por defeito, levando consequentemente a
valores de profundidade de reservatório menos fidedignos.
Ainda sobre estudos hidrogeotérmicos, em Marcos (2016) [5] a energia geotérmica disponível
para o Distrito da Guarda, admitindo apenas o potencial das águas sulfúreas, e com base nos
resultados obtidos e em especial na experiência de Longroiva, estima-se para o distrito o valor
global de 271,7 x106 kWh/ano; admitindo que este energia irá substituir o consumo de gás
propano, evitar-se-á lançar para a atmosfera a quantidade de CO2 de 69 389 000 kg/ano.
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Abstract
This study examined cross-cultural leadership in engineering and construction in Oman, an oil dependent, developing
country. Revenue from oil production contributes 82% of Oman’s government revenues and over 80% of the work force are
foreign citizens. As one of the most valuable sectors that crosses both western and eastern civilisations, it is critical that the
oil production is a high performing sector. This requires extraordinary leadership in engineering and construction. A review
of the existing literature indicated that very little leadership research has been conducted in Oman. The aim of the study
was to determine if leaders in Oman are perceived as eﬀective by employees and to what extent does culture impact leader
eﬀectiveness. A survey instrument was used to collect data on 260 workers in Oman’s oil ﬁelds. The data was compared with
data from 90 workers in Australia’s oil industry. The ﬁndings indicated that Oman’s leaders were perceived to be eﬀective by
survey participants and overall were rated as more eﬀective than their Australian counterparts. Local and expatriate leaders
in Oman have developed a leadership style that is eﬀective for managing a work force consisting of many nationalities.
Further research is required to identify the unique characteristics of leader in Oman.
Keywords
Leadershp; Cross-Cultural; Construction; Oil; Oil
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Cross Cultural Leadership in Engineering and
Construction: Multinational Project Groups in
Oman’s Oil Industry.
Introduction
In 2016 the revenue of the oil industry globally was USD 2 trillion [1]. It is a critical industry to
numerous economies around the world. In Middle Eastern countries such as Oman, revenue from
oil production contributes 81% of total government revenues [2]. As one of the most valuable
sectors that crosses both western and eastern civilisations, it is critical that it is a high
performing sector. This requires extraordinary leadership in engineering and construction.
This study is set in Oman, a relatively unknown country on the eastern tip of the Arabian
Peninsula. Oman’s oil and gas sector has a diverse work culture due to the prevalence of guest
workers. There is a documented history of projects within Oman facing challenges that have
either negatively affected cost and schedule or in the worst cases, are insurmountable,
resulting in corporations closing their operations [3-5].
It is well established in the literature that effective leadership leads to improved
organisational performance [6-9]. While it is acknowledged that the business environment in
Oman has similar characteristics to other countries where there are project difficulties and
failures, it is proposed that a better understanding of cultural norms will improve leaders’
ability to manage project groups. A critical analysis of the literature (which is summarised in
the following section) established that there is little existing research on effective leadership
behaviour in the Middle East or Oman. Therefore, the following research question is proposed:
“Is cross cultural leadership in engineering and construction effective in multinational project
groups in Oman’s oil industry?”
Leadership Literature Review
The review of literature identified two trends in relation to the study of cross-cultural
leadership [10]. The first trend is the significant amount of research that focuses on the
application of Western leadership theory to other nations. Secondly, much of the research
involves the comparison of the leadership styles of various groups of nations. Comparisons are
most commonly made between the United States of America, Western European nations, South
American nations and Asian nations. Very little research has been conducted in the Middle East.
Indeed, “leadership studies in the Middle East are almost non-existent due to the inherent
difficulty of conducting research there” [11].
Statement of the Problem
Early management research focused on developed countries. This was partly due to
convergence theory [12], which proposed that organizations within developing nations would
duplicate existing successful industrial practices from developed nations, including
management and leadership strategies. Consequently, there was no urgent requirement to
investigate management practices in nations outside the West. However, in the last twenty
years globalisation has diminished this Western-centric approach as multi-national corporations
have sought out business opportunities across the globe. Cross-cultural leadership research is
important to business for several reasons. Firstly, Yukl [13] notes that as organizations become
more globalized it becomes more important to understand how to lead effectively in different
cultures. Secondly, leaders in cross-cultural environments need to be able to influence other
cultures. They must also be able to understand how people from varying cultural backgrounds
interpret their actions.
ICEUBI2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING 2017 – 5-7 Dec 2017 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal
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Indian, Omanis and Westerners make up the three major cultural groups in Oman’s oil industry.
Each group has its own leadership and management practices. For example, Oman has partially
adopted Western industrial and economic practices such as labour specialisation and the
corporation. However, Oman also diverges from Western practices in areas such as leadership.
Leadership practices are influenced by the country’s culture and develop in a unique way. For
example Ismaily and McKiernan [14] conducted research into corporate leadership practices in
Oman and found evidence of two leadership styles in use by the predominantly male research
participants. The most commonly used leadership style is a consultative style of leadership
known as Shura, followed by an autocratic leadership style known as Taqleed. Neal et al’s [15]
study explored the leadership preferences of Omani females. The study found a preference for
charismatic leadership, followed by Shura leadership. The preference for Shura and
charismatic leadership contrasts with the results of House et al’s [10] research into leadership
in Indian small to medium sized organizations. House et al [10]found that leadership practices
in India are based on “kinship relationships and involve obedience to elders, based on deference
to the wisdom of experience”. The more traditional Omani and Indian leadership practices
contrast with Western leadership practices which are constantly evolving due to ongoing
research and the subsequent new knowledge.
When considered together, the literature described a country and industry that can be
characterised as diverse. Managers and manual workers come together from very different
cultural backgrounds to work on projects of national importance. The existing literature does
not explore the effectiveness of existing leadership practices in the oil industry, which raises
significant questions:
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.

Are leaders perceived as effective by employees in Oman’s oil industry?
What are the characteristics of effective leaders?
To what extent do current leaders fit the ideal leader model as perceived by their team
members?
Do variables such as employing company, country of origin, shared background and
length of time in country impact leader effectiveness?

Research Methodology
A survey instrument was developed for the research. The first section of the survey included
demographic questions about the respondent:
6. Which country is your supervisor
1. Which company do you work for?
from?
2. What is your gender?
7. How many years has your supervisor
3. What is your age?
been in Oman?
4. Which country are you from?
5. How many years have you been in
Oman?
The second section of the survey used questions derived from the Leader Behaviour Description
Questionnaire (LBDQ). Since its inception in 1945 the LBDQ has been used as a research
instrument in in over 20 studies. It has also been subject to 15 studies which exam the reliability
and validity of the instrument. According to Rodriguez [16], “The studies assessed the
psychometric properties of the instruments and found them to be consistent as well as valid”.
The LBDQ contains 12 scales [17]:
1. Representation – speaks and acts as the representative of the group.
2. Demand Reconciliation – reconciles conflicting demands and reduces disorder to
system.
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3. Tolerance of Uncertainty – is able to tolerate uncertainty and postponement without
anxiety or upset.
4. Persuasiveness – uses persuasion and argument effectively; exhibits strong convictions.
5. Initiation of Structure – clearly defines own role, and lets followers know what is
expected.
6. Tolerance and Freedom - allows followers scope for initiative, decision and action.
7. Role Assumption – actively exercises the leadership role rather than surrendering
leadership to others.
8. Consideration – regards the comfort, well-being, status, and contributions of followers.
9. Production Emphasis – applies pressure for productive output.
10. Predictive Accuracy – exhibits foresight and ability to predict outcome accurately.
11. Integration – maintains a closely-knit organization; resolves inter-member conflicts.
12. Superior Orientation – maintains cordial relations with superiors;
Judge et al [18] conducted a meta-analysis of 130 studies that used the scales. Scale 5: Initiating
of Structure was found to have the strongest correlation to leader effectiveness (p = 0.28). The
Initiating Structure scale consists of 10 questions. These questions were included in the survey:
7. My leader makes sure that his/her
part in the group is understood by
the group members.
8. My leader schedules the work to be
done.
9. My leader maintains definite
standards of performance.
10. My leader asks that group members
follow
standard
rules
and
regulations.

1. My leader lets group members know
what is expected of them.
2. My leader encourages the use of
uniform procedures.
3. My leader tries out his/her ideas on
the group.
4. My leader makes his or her
attitudes clear to the group.
5. My leader decides what shall be
done and how it shall be done.
6. My leader assigns group members to
particular tasks.

Responses to the questions are measured on a Likert scale. Respondents chose from 5 possible
responses to each question. Each response is assigned a number for coding purposes. For
example: My leader tries out his or her ideas on the group:
 Always (5)
 Often (4)
 Occasionally (3)
 Seldom (2)
 Never (1)
To answer research questions 1, 2 and 3 the survey first asks the participants to describe their
ideal leader, for example “My ideal leader encourages the use of uniform procedures”. The
survey then asks participants to describe their current leader, for example “My current leader
encourages the use of uniform procedures”. Data from the research was used to create a model
of ideal effective leadership, understand how existing leaders fit the ideal effective leadership
model and identify areas where current leaders were perceived as less effective than ideal.
Two samples were gathered for the research project. The main sample was gathered in Oman
from four organisations operating in the local oil industry:
1. Company 1: A global engineering, procurement and construction company.
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2. Company 2: A local drilling contractor.
3. Company 3: A local subsidiary of a European manufacturer and supplier of drilling
equipment.
4. Company 4: A local subsidiary of a North American drilling contractor.
5. Company 5: was allocated to “Other” in the survey questionnaire. It was used to code
those respondents who were not from the organizations being surveyed. This would
occur when a visitor or sub-contractor to the company being surveyed would
inadvertently complete the survey
A second, smaller sample was gathered in Australia to provide a point of comparison to the
Oman sample for answering RQ 1. The Australian sample was gathered from four organisations
operating in the local oil industry:
 Company 6: A global oil producer
 Company 7: A regional engineering and construction contractor
 Company 8: A global maintenance contractor
 Company 9: A global engineering, procurement and construction company
 Company 10: was allocated to “Other” in the survey questionnaire as per the Oman
sample
In Oman, 319 questionnaires were distributed and 260 usable questionnaires were received,
resulting in a response rate of 81.5%. In Australia, 83 questionnaires were distributed and 76
usable questionnaires were received, resulting in a response rate of 91.5%. The high response
rate can be attributed to the following factors:
 The surveys were distributed and collected in person by the researcher.
 The respondents were living and working in remote areas with little entertainment
outside of work. For example, none of the facilities visited in Oman had access to
television. The research represented a distraction from the daily routine.
Research Results and Discussion
This section presents the results of data gathering phases and provides responses to the
research questions.
Research Question 1: Are leaders perceived as effective by employees in Oman’s oil
industry?
In the Current Leader section of the survey instrument, respondents were asked to score their
actual leader on Initiating Structure on the Likert scale from 5 (Always) to 1 (Never). There
were 10 questions in the section, therefore the highest possible score is 50 and the lowest
possible score is 5. The scores of all respondents were totalled and an average score for Current
Leaders calculated. The average scores were then compared to the results from other LBDQ
studies [17]. The results are presented in Table 1. The Oman results is in the shaded column.
The results show that leaders in Oman are perceived as very effective by employees. In
addition, they are ranked as the most effective when compared with leaders from other
industries and locations. The results demonstrate that leaders in Oman have been successful in
adapting to local conditions and understanding the local culture.
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Table 1: LBDQ Means

Scale
Initiating
Structure

U.S.
Military

U.S.
Manufacturing

U.S. CEO’s

U.S.
Community
Leaders

Mean
38.6

Mean
36.6

Mean
38.5

Mean
37.2

Australian
Engineering
&
Construction
Mean
39.8

Oman
Engineering
&
Construction
Mean
41.4

Further analysis was then conducted to determine in which leadership areas Oman leaders were
perceived as more effective than the Australian leaders. Means were calculated for each
Current Leader question and tests of significance were completed to compare the Oman mean
scores and Australian mean scores. The results are presented in Table 2. Statistically significant
differences between the Oman and Australian samples were identified in the responses to these
questions:
 My current leader tries out his/her ideas on the group.
 My current leader decides what shall be done and how it shall be done.
 My current leader schedules the work to be done.
The results indicate that leaders in Oman are more likely to be innovative than their Australian
counterparts. However, Oman leaders are also more likely to exercise greater control over their
teams, by directing and scheduling work.
Table 2: Current Leader Means and P-Values

Question
My current leader lets group members know what is expected
of them.
My current leader encourages the use of uniform procedures.
My current leader tries out his/her ideas on the group.
My current leader makes his or her attitudes clear to the
group.
My current leader decides what shall be done and how it
shall be done.
My current leader assigns group members to particular tasks.
My current leader makes sure that his/her part in the group
is understood by the group members.
My current leader schedules the work to be done.
My current leader maintains definite standards of
performance.
My current leader asks that group members follow standard
rules and regulations
Average

Oman
Mean
4.054

Australian
Mean
4.158

P-Value
0.384

4.215
4.054
3.954

4.276
3.697
4.197

0.600
0.010
0.054

4.142

3.486

0.0000008

4.200
4.138

4.039
4.000

0.188
0.290

4.130
4.123

3.381
4.131

0.000003
0.946

4.438

4.447

0.928

41.448

39.812

Research Question 2: What are the characteristics of effective leaders?
The current leader responses were divided into two groups. The first group consisted of current
leaders who had a mean score of 4 or more (top 25%). The second group consisted of current
leaders who had a mean score of less than 4 (bottom 75%). The two groups of leaders were
compared across these characteristics:
 Country of origin
 Leader / participant matching
country
 Country cluster
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Leader participant matching
 Leader length of time in Oman
cluster
The results of the comparison are presented in Table 3. A Chi-square test was used to analyse
the significance of the difference between the two groups. The significance level was set at
0.05. The results showed that none of the characteristics tested differed significantly between
the top 25% and bottom 75% effectiveness leaders.
Table 3 Oman sample: Comparison of top 25% and bottom 75% current leaders

Leader Country of Origin

Leader Cluster of Origin

Leader / Participant Matching
Country
Leader / Participant Matching
Clusters
Leader Years in Oman

Oman Top
25%
N
%

Oman Bottom
75%
N
%

ChiSquare

PValue

Australia

24

14%

12

14%

76.917

.112

Canada

8

5%

8

9%

Egypt

1

1%

2

2%

12.000

.213

2.000

.157

2.000

.157

40.500

.241

India

50

29%

32

37%

Indonesia

0

0%

1

1%

New Zealand

3

2%

0

0%

Oman

59

34%

20

23%

Pakistan

8

5%

1

1%

Philippines

1

1%

0

0%

South Africa

0

0%

1

1%

U.K.

5

3%

5

6%

U.S.A.

4

2%

2

2%

Other

11

6%

2

2%

Western

44

25%

28

33%

Middle East

60

34%

22

26%

Asia

59

34%

34

40%

Other

11

6%

2

2%

Matching
Countries
Different
Countries
Matching
Clusters
Different
Clusters
Less than 1

77

44%

39

45%

97

56%

47

55%

96

55%

46

53%

78

45%

40

47%

5

3%

3

3%

1-3

19

11%

9

10%

4-5

15

9%

14

16%

6-10

34

20%

21

24%

11-15

35

20%

19

22%

16-20

17

10%

4

5%

21-25

17

10%

3

3%

26-30

3

2%

4

5%

31+

29

17%

9

10%

Research Question 3: To what extent do current leaders fit the ideal leader model as
perceived by their team members?
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Figure 1 and Figure 2 present the difference (delta) between the mean current leader score
and the mean ideal leader score for the 10 LBDQ questions. This provides a measure of
alignment between the participant’s perception of an ideal leader and their perception of their
current leader.
In eight of these measures the Oman leaders were reported as more closely aligned than the
Australian leaders. The two areas in which the Australian leaders were reported as more closely
aligned to participant’s perception of an ideal leader are:



My leader makes his or her attitudes clear to the group.
My leader assigns group members to particular tasks.

In the Oman sample, the difference between the current leader and ideal means is relatively
small and is less than 10% in all measures. This result indicates that leaders within the Oman
sample fit the ideal leader model as perceived by their team members. The difference between
the current leader and ideal leader means is larger in the Australian sample. Three of the
measures show a delta of more than 10%. Therefore, it can be argued that leaders in the Oman
sample fit the ideal the ideal leader model more closely than leaders in the Australian sample.
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Oman Sample Means: Current Leader and Ideal Leader Delta
2%

1%

0%
‐2%

‐1%

‐2%

‐2%

‐3%

‐4%

‐4%
‐6%
‐8%

‐6%

‐6%

‐7%
‐8%

‐10%
‐12%
‐14%

Figure 1 Oman sample: Current leader and ideal leader delta

Australian Sample Means: Current Leader and Ideal Leader Delta
2%
0%
‐2%
‐2%

‐4%
‐4%

‐6%
‐8%
‐10%

‐8%

‐7%

‐6%

‐6%

‐8%

‐12%

‐11%

‐14%

‐11%

‐12%

Figure 2 Australian sample: Current leader and ideal leader delta
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Research Question 4: How do leader variables such as employing company, country of
origin, same country of origin as participant and length of time in Oman impact leader
effectiveness ratings?
Employing Company
H1: There will be a difference between current leader scores from different companies.
5.0
4.0

4.0

4.4

4.3

4.2
3.6

3.0
2.0
1.0
0.0
Company 1

Company 2

Company 3

Company 4

Other

Figure 3: Oman sample leader mean score by company

An ANOVA test was conducted and the results are presented in Table 4. The p-value is lower
than the alpha level (0.05) thus H1 is confirmed. Given that the Other Company group had the
lowest mean scores, the group was excluded from the analysis and the ANOVA was re-run. The
results are presented in Table 5. The p-value remains significant and H1 is confirmed.
Table 4: Oman sample: current leader company ANOVA

H1
There will be no difference between current leader
scores from different companies.

Alpha
Level
0.05

Fvalue
5.884

Fcritical
2.407

Fvalue
5.384

Fcritical
2.641

P-value
0.00015

Table 5: Oman sample current leader ANOVA with Other group excluded

H1
There will be no difference between current leader
scores from different companies.

Alpha
Level
0.05

P-value
0.00132

Leader Country of Origin
H2: There will be a difference between current leader scores by leaders from different
countries
The current leader cases were divided into groups by country of origin. The mean scores for
each group are presented in Figure 4. The groups with less than four cases (Egypt, Indonesia,
New Zealand, Philippines and South Africa) were moved to the Other group.
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5.0

4.2

4.0

3.8

4.0

4.3

Canada

India

Oman

4.6

4.0

4.1

4.2

U.K.

U.S.A.

Other

3.0
2.0
1.0
0.0
Australia

Pakistan

Figure 4: Oman sample mean current leader scores by country

ANOVA testing was conducted on the groups and the results are presented in Table 6. The pvalue of 0.043 indicates there was a statistically significant difference in mean scores
depending on the leader’s country of origin. H2 is supported.
Table 6: Oman sample current leader country ANOVA results

H2
There will be a difference between current leader
scores by leaders from different countries.

Alpha
Level
0.05

Fvalue
2.113

Fcritical
2.046

Pvalue
0.043

Leader and Participant Same Country of Origin
H3: Current leaders will be ranked higher if the current leader and participant come from the
same country.
The current leader cases were divided into two groups. The first group were those cases where
the survey participant and the current leader came from the same country. The second group
were those cases where the survey participant and the current leader came from different
countries. The mean scores for each group are presented in Figure 5.
5.0

4.2

4.1

Country Match

No Country Match

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Figure 5 Oman sample current leader mean scores by country match / no match
Table 7: Oman sample current leader / participant matching countries

H3
Current leaders will be ranked higher if the current
leader and participant come from the same country.

Alpha
Level
0.05

Fvalue
0.090

Fcritical
3.878

Pvalue
0.764

The p-value is higher than the alpha level (0.05), thus H3 is rejected, matching countries
between the current leader and participant does not have a significant effect on current leader
effectiveness ratings.
Leader Length of Time in Oman
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H4: Current leaders who have been in Oman longer are perceived as more effective.
The current leader mean scores were divided into groups based on age. The results were
graphed (Figure 6) and did not show a tendency for large differences between the groups. An
ANOVA test was conducted and the results are presented in Table 8.
5.0

4.2

4.2

4.0

4.1

4.2

4.2

4.2

3.9

Less than 1

1‐3

4‐5

6‐10

11‐15

16‐20

21‐25

26‐30

4.0

4.3

3.0
2.0
1.0
0.0
31+

Figure 6: Oman sample: Current leader mean score by years in Oman

The p-value is higher than the alpha level (0.05), thus H4 is rejected, length of time in Oman
does not have a significant effect on current leader effectiveness ratings.
Table 8: Length of time in Oman ANOVA results

H4
Current leaders who have been in Oman longer are
perceived as more effective.

Alpha
Level
0.05

Fvalue
0.561

Fcritical
1.975

Pvalue
0.809

Key Observations of Research Results
Following analysis of the results, the following are the key observations of the research results:
1. Leaders in Oman’s oil industry are perceived as effective by their group members. As a
group, leaders in Oman’s oil industry were perceived as more effective than leaders in
Australia’s oil industry.
2. When comparing the most effective leader group with the least effective leader group,
an analysis of characteristics such as country of origin, country cluster of origin, leader
and participant sharing the same country of origin or country cluster of origin and
leader years in Oman did not identify significant differences between the two groups.
3. In almost all cases leaders in Oman and Australia were less effective then participants
would prefer. The exception is “My leader tries out his/her ideas in the group” where
leaders in Oman were perceived as too effective by exhibiting this behaviour more
often than participants would like. Overall, leaders in Oman more closely fit the ideal
leader model than their counterparts in Australia.
4. When considering all leaders in the Oman sample, specific variables had a significant
effect on their leadership rating. There was a significant difference between leaders
from different companies. Leaders from the local subsidiary of the European drilling
equipment manufacturer were perceived as the most effective, followed by leaders
from the local drilling contractor and the local subsidiary of a North American drilling
contractor.
5. There was also a significant difference in leadership scores between leaders from
different countries. Leaders from Pakistan were perceived as the most effective,
followed by Oman, Australia and the Other group. The countries with the least effective
leaders were Canada, India, the U.K. and the U.S.A.
6. There was no significant difference identified between leader and respondent dyads
who shared the same country or origin and those that did not.
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7. Leader length of time in Oman did not have a significant effect on leader rankings.
Conclusions
This study has sought to determine if current leadership practices in Oman’s oil industry are an
effective strategy for managing a multi-cultural work force. The study found that leaders in
Oman are perceived as effective by their followers when compared to an ideal leader model.
It also found that the performance of leaders in Oman compares favourably with the
performance of leaders in a Western developed country. However, in one area (the
implementation of new ideas) leaders in Oman were too effective. This suggests a preference
for the status quo and implies resistance to new styles of leadership. Of the three main cultural
groups working in Oman’s oil industry, Omanis were the most effective. This suggests that
companies and managers considering operating in Oman would benefit from studying traditional
Omani leadership practices such as Shura and Taqleed. In conclusion, it can be said despite the
influences of the global oil industry, Oman’s oil industry retains the influences of national
culture. Those managers who can adapt to the local culture can develop a style of leadership
effectiveness that surpasses that of Western developed nations.
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How Urban Design Could Improve Urban Health
Como o Desenho Urbano pode potenciar a saúde humana
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Abstract
Urban design and architecture, in general, manages the relationship between the construction and the human health.
Throughout this article we will address the issue of tangible and intangible value of the urban space, like a delicate balance
between art and science. When someone observes the city in general or a street, will live an emotive experience between
atmospheres and emotions and physical sensations. The immaterial value of the street is a visual experience that
subconsciously aﬀects individual’s functions and emotions, we are talking about shape, colour, light, and shadow. For some
people, the colour assumes a prominent role, balancing, signal, interpretive emotion associated to the shape and texture.
For others, it takes on the role of exaggeration, excess, so its absence or colour uniformity are assumed as principal as the
form and that is the immaterial role of the street. It is the way how we feel happy or sad. But at the same time buildings can
improve our health and mood. The use of green design, and the correct use of architectural shapes, with eﬃciency, will
improve our daily lives, at one side, increasing for example the ventilation, and creating new atmospheres. With this
methodology, we believe that it will be reduced illness among people who live inside of those buildings and among people
who walk in the streets. On the other side, it will improve higher worker productivity. Note that this article it´s a work in
progress that we aspect to be ﬁnish in 2018.
Keywords
Urban Design; Health; Architecture; Street; Street
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Abstract:
Architecture in general manages the relationship between the construction and the human health.
Throughout this article we will address the issue of tangible and intangible value of the urban
space, like a delicate balance between art and science.
When someone observes the city in general or a street, will live an emotive experience between
atmospheres and emotions and physical sensations. All of them are important, but we must be
aware that art meaning is not a conscious perception, but addresses the intuitive apprehension. We
could say that perception leads to the expression and the expression is essential for the perception.
One “sees” and “interprets”, the other “represents”.
The immaterial value of the street is a visual experience that subconsciously affects individual’s
functions and emotions, we are talking about shape, colour, light, and shadow. For some people,
the colour assumes a prominent role, balancing, signal, interpretive emotion associated to the shape
and texture. For others, it takes on the role of exaggeration, excess, so its absence or colour
uniformity are assumed as principal as the form and that is the immaterial role of the street. It is
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the way how we feel happy or sad. But at the same time buildings can improve our health and
mood.
The use of green design, and the correct use of architectural shapes, with efficiency, will improve
our daily lives, at one side, increasing for example the ventilation, and creating new atmospheres.
With this methodology, we believe that it will be reduced illness among people who live inside of
those buildings and among people who walk in the streets. On the other side, it will improve higher
worker productivity.
Architectonic Barriers are other design issues, that will improve or not health care, about all people
who walk on a street or inside of a building. There are some techniques to encourage mobility, and
with that, people will be healthier and happier.
According Claudia Carol, in her article at Gensler On Cities website, by the year 2050, a staggering
70 percent of the planet’s population will live in urban areas. Nowadays a strong relationship exists
between the design of the built urban environment and public well-being. As a result, we may say
that a good urban built environment will improve mental health and work productivity.
A well-designed urban space can have a positive influence on people’s wellbeing, in general
people inside of the city; they feel lonely all day, even when they are surrounded by millions of
people. Architecture shapes, colours, textures and techniques of construction plays a huge role into
the mental health.
We can refer to Vitruvius and his tripartite model of the three elements required for a well-designed
building: “firmitas” or firmness (health), “utilitas” or commodity (comfort), “venustas” or delight
(happiness)
As a conclusion, we intent to show how the inclusion of some of these elements can lead to better
design, more effective policy and better outcomes. Note that this article it´s a work in progress that
us been very improved since last presentation in Jurmula, in Latvia, this year.
Key Words: Health, urban Design, Architecture, Street, Mood.

Architecture for Well-being and Health
The way the built environment is designed has an impact on our well-being and health and could
have long-term effects on quality of life. There are many adverse physical health related problems
that can be linked with architectural design such as poor indoor environmental quality that can be
avoided through better and efficient architecture. At the same time, human behavior has been
found to be strongly influenced by context. According to Thaler & Sunstein (2010), choice
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architecture can “influence people into making better decisions in largely automatic, non-coercive
and simple ways”. The current paper is a discussion of the link between the built environment and
occupant health and productivity.
The world health organization states that “Whether people are healthy or not, is determined by
their circumstances and environment. To a large extent, factors such as where we live, the state of
our environment, genetics, our income and education level, and our relationships with friends and
family all have considerable impacts on health.” This declaration on determinants of health by the
world health organization shows that health is not just about having access to medical services,
but is also influenced by numerous other factors such as our built environment. The health of an
individual is determined by not only by medical factors, but also the interrelationships between
social and psychological environment. The definition of health now includes how people function
in society in addition to the biological and physiological symptoms. There is, therefore, a need to
design our homes, neighborhoods and places of work with the aim of improving health and wellbeing as staying healthy in our homes and communities as reduces the increasing pressure on
health services.
Previously, there was little attention paid to the relationship between architecture and health as
literature only focused on the requirements of designing healthy buildings. This has changed as
there is increased awareness of the how environmental characteristics like overcrowding, noise,
air quality and light can have on people’s health. The effects can be described as either direct i.e.
impacting both physical and psychological health, or indirect i.e. brought about by social
mechanisms (Evans, 2003). However, this essay focuses on well-being that is brought about by
behaviors that contribute to flourishing societies i.e. how the built environment can enhance such
behaviors. The following section discusses the five ways the built environment impacts in our
well-being.
The quality and quantity of social connections which includes being able to talk to and listen to
family as well as strangers has an impact on well-being and physical health. When everyday public
spaces are available, people can easily connect which makes it important for the well-being of the
individual as well as the wider community (Cattell, Dines, Gesler & Curtis, 2008). The key
qualities for social space to be effective include; the location i.e. ease of access, and proximity to
other communal resources that supports casual encounters; adaptability in that the spaces should
not have a prescribed use so as to allow spontaneous activities; pleasantness by being clean and
lively; specialness by having unique qualities and aesthetics. For example, a city that has
pedestrian oriented can be said to have a sense of community as compared to another that has caroriented spaces because a pedestrian environment has more opportunities for social interaction.
Furthermore, qualities such as natural green and landscape are closely linked with numerous health
benefits (Ward Thompson, 2011). According to Cattell, Dines, Gesler & Curtis (2008), “public
spaces that brought people together and where friendships and support networks were made and
maintained were key to a general sense of well-being.”
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Physical activities like walking as well as sports are closely associated with a reduced prevalence
of chronic conditions, numerous diseases, and even premature death among the population. Some
of the design characteristics that can increase physical activity among the population are, access
to facilities like a sports complex and fitness equipment, convenience and proximity to
infrastructure like shopping centers and schools, mixed land-use and walkability, whereby
pavements are convenient and safe. Although physical activity performed outdoors in a natural
environment may have some additional benefits, exercising indoors can be equally effective
(Pasanen, Tyrväinen & Korpela, 2014). Some design strategies that can enhance indoor physical
activity are, availability of shared space for exercising, promoting the use of stairs by distributing
activities over different floors, and creating attractive experiences like greenery and art along
circulation routes.
Taking notice which involves “being mindful of the present and being aware of thoughts and
feelings” is also linked with reduced symptoms of stress, anxiety, and depression. Providing art,
places with greenery, and landscaping are examples of design strategies that make people stop and
take notice. A study by Kleinert & Horton (2016) revealed that different open spaces that combine
green architecture and landscaping as well as the presence of more public spaces as compared to
private space could lead to increased mindfulness.
Research has shown that the physical environment in our homes and learning institutions is a
mediating variable that influences our intellectual development. Parameters in the domestic
environment include homes that are clean and neat, safe for children to play in, and have enough
light and not monotonous. The level of interaction and dialogue is affected by the distance between
individuals and the seating arrangement. For instance, people seated in a circle are more likely to
converse more than those sitting adjacent to one another. When it comes to design, interior
environments should be comfortable both physically and in temperatures, safe, with enough light,
not noisy, and have clean air. Also, the design of the home should promote activities like engaging
in art, music and evening classes through interventions such as soundproof rooms for practicing
and playing music, and well-lit spaces for art.
Lastly, there is evidence that pro-social behavior as opposed to self-centered behavior positively
impacts on an individual’s happiness (Honold, Wippert & van der Meer, 2014). The presence of
environmental stressors limits helping behavior which shows a link between physical environment
and neighborhood social capital. It has been shown that people in urban environments tend to be
less altruistic as compared to those in rural environments which is an indication that integrating
green spaces and closeness with nature promotes well-being. Although the relationship between
altruism and design parameters is not explicit, research shows that self-reported altruistic behaviors
are more common in places where they combine both the positive environmental and physical
aspects of space design i.e. they should be diverse, accessible, and of superior quality (Pasanen,
Tyrväinen & Korpela, 2014).
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There isn’t a one size fits all solution that can ensure optimization of all human heath parameters
or that the wider population will flourish. Designers have a responsibility to make sure that
physical health variables, like the quality of air, are sufficient to avoid adverse effects on health
while at the same time allowing design to promote positive health behaviors in the wider
population. There are therefore a number of strategies that designers can use to ensure design
allows humans control over their environment. Firstly neighborhoods should be designed in a way
that enhances or promotes healthy living and well-being. As noted some of the interventions to
support this include, mixed-use development that support physical activity, provision of diverse
public open spaces, and allowing close contact with nature through vegetation and other strategies.
The 21st century has led to increasingly sedentary lifestyles hence encouraging some level of
activity can improve cardiac health, reduce the prevalence of obesity and maintain general fitness.
Individuals may take the initiative of joining gyms but the main goal is to achieve improvement in
fitness for all. Designing story houses that require frequent movement up and down the stair as
opposed to bungalow houses is one simple and effective solution. Story homes also increase
housing density which frees up more space for other sustainable design opportunities. Rassia
(2017) reveals that going up a floor of stairs leads to 3.3% additional energy expenditure can be
achieved by getting off your seat 20 times in a day which is equivalent to a 10% increase in
metabolic activity. At the same time the physically disabled and wheelchair users should also be
accommodated by housing designs through accessible dimensions for circulation areas, setting
window sills at heights that allow those seated to view the outdoors, allowing them control over
their homes by setting electrical sockets, worktops, and handles either not too high or too low.
However, these design considerations should also be done in a way that encourages wheelchair
users and their caregivers to remain active.
Indoor environment quality also impacts health and well-being. Natural light has many advantages
over electrical light ranging from variability and efficiency to increasing the awareness and linking
the individual to outside conditions. Buildings should be designed in a way that allows them to
receive good daylight. The thermal design should also aim to create a comfortable and stimulating
environment that also improves energy efficiency. Focus should be on the provision of sunny
places people can access on cool days, ventilation that can cool down the building and principles
of stack and cross ventilation such as staircases that are high enough to allow good air circulation.
Spacious rooms allow us to feel free while the design of the space also impacts our sense of
comfort. For instance, “participants were more likely to judge spaces as beautiful if they were
curvilinear than if they were rectilinear” (Vartanian et.al 2013). Finally, communities should have
neighborhood allotments for growing fresh food, physical activity, and mingling. Reducing
reliance on cars for running errands and avoiding packaging of food reduces the energy as well as
other resources used and improves environmental sustainability.
Architecture Design
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Architecture through design of form, space, and materiality offers an opportunity to create
interactive settings of life that influence our relationships with each other as well as with the
environment. It does this in a way that can lead to an improved sense of well-being, enriches
peoples’ lives and also makes our leads to healthier and pleasurable lives. Design should aim to
influence users into positive behaviors through the provision of a range of suitable stimuli for
behavioral changes. Poor design of the urban environment leads to impoverished lives but
successful architecture supports and promotes the identified five ways that enhance overall human
well-being.
The role of a street
A place reveals itself on its streets, from pedestrians strolling during lunch time, to performers
entertaining tourists on sidewalks, to the bustle of local markets, and more.
Is it possible to have a building or a street or a city, that can make you happy, sad, or even angry?
Over the years, the street has been understood as a place where buildings just line up, with
shopping centres and various businesses taking place.
The streets are taken good care of when they are first introduced, but are neglected over time. In
some instances, it has been ascertained that the street has a river flowing at it’s end that have a
beautiful tree lined cathedral, the trees have long been cut down and in their place stand ugly
rotting stumps. The water in the river has turned black and is full of grime due to the pollution
from upstream which in turn clogged up it’s flow. The local people have long given up on it’s
clean fresh waters as no one cares anymore.
Stern measures should be developed to enhance the appearance of the street, which can aim at
having tourist attraction sites in a town, and also making the street beautiful and a place to admire
even by the community1. Despite the changes that have been found to be introduced and new
buildings being built in diverse cities, researchers explain the fact that the street’s once smooth
tarmac road and pavements were difficult to walk or drive on due to the crater like potholes that
littered it’s entire length. In times, past at nightfall once businesses closed for the day, locals would
turn the parking spaces into small neat stalls. It was easy to get a bargain at these stalls and this
made most visitors to prefer shopping in the evenings. One could also enjoy a snack or meal under
the evening sky from the open-air restaurants that lined up in the street. Street lights that once lit
up the entire street had a few bulbs working giving long ghost like shadows to the poles that had
no bulbs. It made evening strolls and shopping absolutely impossible, unless one fell ill or needed
to make an emergency trip to the remaining few shops for a forgotten item.

1

Jeannette A. Colyvas et al., 'Disentangling Effort And Performance: A Renewed Look At Gender Differences In
Commercializing Medical School Research', J Technol Transf 37, no. 4 (2011): 478-489.
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Therefore, the streets in various towns should be lighted up for effective operations even during
the night, and increase security. Instead of having the stalls built in a city, shopping centres should
be improved and the products and services offered at affordable prices, which can be managed by
individuals from all classes. Despite the fact that there are some cases where individuals may prefer
having funny stalls built by the road side, the government administrators should develop decisions
aimed at reducing dirty areas in a city and its streets. The government administrators should also
ensure that individuals working in various places around the street are given rules that can help
govern how they present themselves, as they are supposed to dress modesty and serve their clients
professionally, which will also change the appearance of the street even if there is no much
improvement done on the building2.
The various building in the street should also be renovated, and made to look more pleasing, which
can make the community as well as individuals from other nations admire the street. The attraction
will also lead to tourists visiting the nation, which will include government administrators from
other nations who would like to adopt the same strategy in improving their streets 3. All buildings
should also undergo a critical deterioration audit so as to get the actual cost of their restoration in
terms of expertise, manpower and materials. The process would involve removal of some buildings
and construction of new ones while others would undergo major restoration 4. This would be done
with the help of various contractors as well as their employees that have been known in the nation
to have the best products and outcomes of various operations.
However, despite the fact that other nations may have the urge to improve their streets, stern
measures should be implemented to ensure that the street keep improving continuously over the
years, and will help even reduce cases of sicknesses related to dirty environment and atmosphere
in a nation5.
Therefore, various policies governing operations undertaken in street should be made available for
all company managers, which will assist in improving the situation of the street.
The street’s road and pavements should also be a concern and be in the list of priorities. The roads
and pavements need to be improved with the local government’s involvement as this is their
mandate. The process will be considered as a restoration, and will be done hand in hand with the
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unblocking of the sewerage and drainage system and replacement of all water pipes with plastics
as the old metallic ones have been ascertained to become rusty over time.
Happy Street is a creative, intuitive and emotional approach, where people could find a simple and
fast way to shape an experience and interact with them in real life. It is like a street with music or
with colors. That it could be a good solution, to improve the aesthetic feeling, and happiness, to
the people who visit the street.
The street will improve an emotive experience across multiple contexts, and interaction moments.
This greatly impacts people satisfaction and place loyalty. People feel happiness.
We may say that; A place revels itself on its streets, on its memories and on its pedestrians, and all
of this item are directly connected with the shape and the color of architecture.
Streets
The street will improve an emotive experience across multiple contexts, and interaction moments.
Happy Street is a creative, intuitive and emotional approach, where people could find a simple and
fast way to shape an experience and interact with them in real life. The use of a formal color, in a
street, will bring you a certain emotion from your past experiences, because color is a visual
experience that subconsciously affects individual’s functions and emotions.
Colors are playing the vital role in the creative perception process as far as they can have the
impact on the final impressions of people towards the architecture, in such way that people, don´t
think about colors, but they interact directly with the buildings and with the street itself. They
understand the spirit of the place, the memory of the past, and the heritage. The street could be
more dynamic, just because of the use of colors.
The use of color will input emotion in the expression process of understanding space and shape.
Empathy will appear when we feel emotion, and it is defined by Worringer in the man's
relationship principles and the outside world, as "sentimental projection."
Scientist’s hypothesized that the color interact with people's hormonal systems to change their
moods.
Color is a visual experience that subconsciously affects individual’s functions and emotions.
Color always has been applied since the Palaeolithic until today, in architecture. In the Palaeolithic,
paintings, was made through pigments obtained directly from nature. In the Ancient Egypt, In
architectural spaces associated with the cult of dead people and private houses from people with
higher economic power. In the Greek time, In prestigious buildings with good quality materials
like marble, creating chromatic contrasts, and murals. During the Gothic, was applied especially
in large stained glass windows, with intense and bright colors. In the Baroque, was assumed a
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prominent role, introduced the fantasy, fascination and exaggeration premeditated. And today, the
color assumes a prominent role, balancing, signal, interpretive emotion associated to the shape and
texture. For other takes on the role of exaggeration, excess, so its absence or color uniformity are
assumed as principal than the form.
Architecture suggests a mood to us, which we may be too internally troubled to be able to take up.
Could be compared to the weather: a fine day can substantially change our state of mind -- and
people may be willing to make great sacrifices to be nearer a sunny climate.
If we could say that “Happy”, in architecture, could be something with a beautiful Layout or Shape,
according the individual culture of a person, we will find in our past, that other architects, tried to
define what it means “Beautiful”.
For example, Vitruvius, and later Palladio, believed that people and society would be enriched by
following the ideals of symmetry and proportion. Later the theory of Einfühlung or Empathy from
its origin had numerous interpretations since Theodor Lipps (1903), Johanes Volkelt (1905) among
others.
The Einfühlung act presupposes "the general perceptive activity, which is not arbitrary but
necessarily linked to the object" Empathy is defined by Worringer in the man's relationship
principles and the outside world, as "sentimental projection".
During our research, we found several different architects, that they use the color, as parto f the
construction process. We could say, in our opinion, that Souto Mora, uses neoplastic language,
where color and texture make you feel emotions. Tomás Taveira, apply the color as an element of
fascination, causing sensations. The color is a constant in the work of this architect. It is treated as
a construction element, such as brick or cement. The color is associated to the form, often
provocative. It stimulates the senses. Causes the individual aesthetic opinion. It is an ally of Pop
Art, in many of his works. You can not be indifferent. For Barragán color shows the character of
the space. The emotion necessary to beauty implies the presence of light and color. The color and
light are responsible for the transformation of spaces. And to Siza Vieira, colors takes advantage
of achromatic surfaces. Purity of monochrome, leads us to the understanding shape through the
shadows, light, and clean textures. White, as a mixture of all colors, is pushed to the limit in his
work.
If we think about the “Favelas”, in Brazil, and how many colors they use, to paint them houses.
There, the popular culture, joins the musicality of rhythms and textures of the facades. Causes
reactions of various stimuli. Pass the message: "We're here! “.
The other option, to the use of colors, in a street, is when it applied, in buildings, like big drawings,
with different subjects. Sometimes more political subjects, but other times more artistic subjects.
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With the use of the perspective drawings and colors with the application of elements of the
involving area around the place, we will have a sensation of virtual reality.
The observer have an aesthetics opinion.
Walk in the street it will be exciting, and people should feel more and more happy, because colors
interact directly with our mood.

4 The meaning of colors

We have done a research, in the Street and we ask some questions to people who walk in the street,
about the meaning for them mood, of some colors.
We have done this research, to 200 people, from several countries, in Lisbon downton.
We was in Rua Augusta ( Augusta Street ) that i tis one of the most weel none, and touristic streets
of Lisbon, that’s why we found several people from other countries, and we use them all to our
research.
We made 5 questions ( Fig. 1 ), to people from 18 years Old, until 70 years Old (male and female).
The questions was: 1- Colors can make us feel happy or sad?; 2- A street with colors in the
buildings could means “Happy Street”?; 3- Do you agree that the read is the most happy color?;
4- The green color is for you the most positive color?; 5- Could colors help you to understanding
better the space and the shape of a building?
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Fig. 1, Resume of the answers about the meaning of colors. Research done in Lisbon Downtown,
between 20 January and 20 February, 2016. Source: Luis Pinto, 2016
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We can conclude that the use of colors, will change our mood, according the opinion of 83% of
people, but 35 % don’t know, or don’t have any opinion.
About the idea that a street with colors in the buildings, it is a “happy street”, we can conclude,
that for, 44%, the majority of people it is, but for almost the same percentage, 41%, it is not. It
depends from the individual opinion about the meaning of the colors.
About the use of red color, and the meaning of happy color, we found that, 40% , of people don’t
agree that the red color means happiness, and only 32,5% agree with that opinion, but at the same
time, the majority of people, 60%, agree that the green color is the most positive color.
For the last question, about if colors could help to understanding better the space and the shape of
a building, 50% agree, and 22,5%, don’t agree.
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Abstract
Nowadays, all industry, including the agri-food sector, faces the urgent need to increase its competitiveness in order to
survive in a global market. In this context, it is vital to ensure a strong, renewed and innovative industrial base throughout
all stages of the value chain, capable of competing internationally and diﬀerentiating itself by the quality of its products and
services. Since wealth generation can not be dissociated from productivity, which in turn is closely related to trinome:
processes, technologies and quality, it is concluded that the implementation of this strategy requires a commitment to the
qualiﬁcation of organizational management, operational management, project management and processes and productive
systems themselves and associated technologies. This paper presents the characterization of the energy consumption and
technologies in bakery and pastry sector, one of the most signiﬁcant in the Portuguese agrifood sector, by the analysis of the
existing knowledge and information as well as from audits conducted in 15 companies distributed along North, Center and
Alentejo territorial units. The results of this characterization aim to support the guidelines for training the SMEs of this sector
in energy eﬃciency and for the adoption of new technologies in the production process based on Information and
Communication Technologies & Electronics (ICTE).
Resumo
Hoje em dia, toda a indústria, na qual se inclui a do sector agroalimentar, se debate com a necessidade premente de
aumentar a sua competitividade para sobreviver num mercado global. Neste contexto, é fundamental assegurar uma base
industrial forte, renovada e inovadora ao longo de todas as fases da cadeia de valor, capaz de competir internacionalmente
e diferenciar-se pela qualidade dos seus produtos e serviços. Não podendo a geração de riqueza ser dissociada da
produtividade, e que por sua vez, esta se encontra intimamente relacionada ao trinómio: processos, tecnologias e qualidade,
conclui-se que a implementação desta estratégia requer uma aposta na qualiﬁcação da gestão organizacional, da gestão
operacional, gestão dos projetos e dos próprios processos e sistemas produtivos e das tecnologias a si associadas. Este
artigo apresenta a caracterização do consumo energético e tecnologias nas empresas do setor da paniﬁcação e pastelaria,
um dos mais signiﬁcativos no setor agroalimentar português, pela análise do conhecimento e informação existente assim
como pela realização de auditorias em 15 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e Alentejo. Os resultados desta
caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da capacitação de PME deste setor para a eﬁciência energética e para a
adoção de novas tecnologias no processo produtivo com base nas Tecnologias de Informação e Comunicação & Eletrónica
(TICE).
Keywords
Energy consumption ; Technologies; Characterization; Agrifood sector; Agrifood sector
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RESUMO
Hoje em dia, toda a indústria, na qual se inclui a do sector agroalimentar, se debate com a
necessidade premente de aumentar a sua competitividade para sobreviver num mercado
global. Neste contexto, é fundamental assegurar uma base industrial forte, renovada e
inovadora ao longo de todas as fases da cadeia de valor, capaz de competir
internacionalmente e diferenciar-se pela qualidade dos seus produtos e serviços. Não
podendo a geração de riqueza ser dissociada da produtividade, e que por sua vez, esta se
encontra intimamente relacionada ao trinómio: processos, tecnologias e qualidade, conclui-se
que a implementação desta estratégia requer uma aposta na qualificação da gestão
organizacional, da gestão operacional, gestão dos projetos e dos próprios processos e sistemas
produtivos e das tecnologias a si associadas.
Este artigo apresenta a caracterização do consumo energético e tecnologias nas empresas do
setor da panificação e pastelaria, um dos mais significativos no setor agroalimentar
português, pela análise do conhecimento e informação existente assim como pela realização
de auditorias em 20 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e Alentejo. Os resultados
desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da capacitação de PME deste setor para
a eficiência energética e para a adoção de novas tecnologias no processo produtivo com base
nas Tecnologias de Informação e Comunicação & Eletrónica (TICE).

ABSTRACT
Nowadays, all industry, including the agri-food sector, faces the urgent need to increase its
competitiveness in order to survive in a global market. In this context, it is vital to ensure a
strong, renewed and innovative industrial base throughout all stages of the value chain,
capable of competing internationally and differentiating itself by the quality of its products
and services. Since wealth generation can not be dissociated from productivity, which in turn
is closely related to trinome: processes, technologies and quality, it is concluded that the
implementation of this strategy requires a commitment to the qualification of organizational
management, operational management, project management and processes and productive
systems themselves and associated technologies.
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This paper presents the characterization of the energy consumption and technologies in
bakery and pastry sector, one of the most significant in the Portuguese agrifood sector, by
the analysis of the existing knowledge and information as well as from audits conducted in 20
companies distributed along North, Center and Alentejo territorial units. The results of this
characterization aim to support the guidelines for training the SMEs of this sector in energy
efficiency and for the adoption of new technologies in the production process based on
Information and Communication Technologies & Electronics (ICTE).
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Abstract
In an increasingly competitive society with an unfavorable economic environment, it is necessary for Small and Medium
Enterprises (SMEs) to update themselves, thereby increasing their eﬃciency. Companies increasingly use computational
tools to support the development of predictive scenarios in order to facilitate decision making. However, the tools developed
for SMEs are not always expedite and simple to use. The tool presented in this article intends to support the management of
energy sources used by agro-industrial companies. It aims to facilitate and promote the implementation of a new culture of
business management, in this sector so important at national level The computational is directed to support the decisionmaking on the selection of fossil or renewable energy sources to be used in a particular agroindustry, by presenting the
average values of the energy consumption, cost and emissions associated with each selected energy source.
Resumo
Numa sociedade cada vez mais competitiva e com um ambiente económico desfavorável, é necessário que as Pequenas e
Médias Empresas (PME) se atualizem, aumentando assim a sua eﬁciência. As empresas utilizam cada vez mais ferramentas
computacionais para apoiar o desenvolvimento de cenários preditivos para facilitar a tomada de decisões. No entanto, as
ferramentas desenvolvidas para as PME nem sempre são expeditas e simples de usar. A ferramenta apresentada neste
artigo pretende apoiar a gestão das fontes de energia utilizadas pelas empresas agroindustriais. A ferramenta tem como
objetivo facilitar e promover a implementação de uma nova cultura de gestão empresarial neste setor tão importante a nível
nacional. A ferramenta computacional é direcionada para apoiar a tomada de decisões sobre a seleção de fontes de energia
fósseis ou renováveis a serem utilizadas numa agroindústria em particular, apresentando os valores médios do consumo de
energia, o seu custo e as emissões de dióxido de carbono associadas a cada fonte de energia selecionada.
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Ferramenta computacional de apoio à tomada de
decisão na gestão de fontes de energia usadas nas
indústrias agroalimentares
Introdução
As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel importante na maioria das
economias, particularmente nos países em desenvolvimento. As PMEs formais contribuem até
60% do emprego total e até 40% do produto interno bruto (PIB) nas economias emergentes.
Portugal, por exemplo, tem 99,9% de suas indústrias formadas por PMEs [1][2].
A dificuldade dessas pequenas empresas se modernizarem e aplicarem novas ferramentas é
um dos principais obstáculos à inovação tecnológica. As pequenas empresas, especialmente as
empresas familiares, tendem continuar a produzir de forma tradicional e não são adeptas das
mudanças.
Os proprietários de pequenas empresas têm dificuldade em implementar essas ferramentas,
especialmente devido ao alto investimento inicial requerido. Esse investimento poderá ficar
para além da realidade destes empresários. Além disso, por exemplo, em Portugal, poucas
são as ferramentas que se encontram configuradas por defeito, pelo que apresentam
resultados insuficientemente satisfatórios para o mercado nacional [3].
O desenvolvimento de ferramentas computacionais é cada vez mais recorrente, integrando a
rotina de trabalho das grandes empresas. Atualmente, é impensável compilar dados e criar
cenários preditivos, que procurem melhorar a eficiência energética de uma empresa sem o
recurso a ferramentas computacionais que possam suportar as decisões dos empresários de
grandes cadeias de produção. No entanto, esta não é a realidade da grande maioria dos
proprietários de pequenas empresas.
Torna-se necessário dar aos gerentes de negócios mais informações que apoiem a tomada de
decisões, pelo desenvolvimento de ferramentas de suporte computacional que atendam a
essas características.

Ferramentas Computacionais
O Homem sempre foi dependente dos recursos que a natureza lhe proporcionava. A crescente
procura de matéria-prima, associada a transformações económicas e sociais que têm ocorrido
em ritmos cada vez mais acelerados, tem conduzido a um aumento do sistema produtivo e
por consequência um aumento do consumo de matérias-primas. Inerente a este crescimento,
sobressaiu quase sempre a ideia que a natureza sempre conseguiria acompanhar este
crescimento e atender a esta procura cada vez maior de matéria-prima, ou seja, que a
natureza era uma fonte inesgotável de energia e matéria-prima e que poderia absorver as
múltiplas formas de poluição que surgiram com o crescimento das atividades produtivas [4].
Atualmente, a ideia de um crescimento e desenvolvimento sustentável, onde se procura o
equilíbrio entre a preservação de recursos e a melhoria contínua das condições de vida do
Homem, desde o mercado de trabalho com melhores condições de trabalhos, até ao cotidiano
com uma melhor qualidade do ar, menor ruído e stress. Estas ações cada vez mais pesam na
sociedade em geral e em particular junto das organizações empresariais, que vêm nesta
abordagem uma oportunidade de se destacarem no mercado. Por esse facto, para além da
legislação em vigor, o planeamento e a gestão ambiental tornam-se cada vez mais essenciais.
Encontrar estratégias para as gestões atuais das empresas passam por incluir mais medidas
que visam a melhoria do desempenho, sendo este ambiental e/ou de gestão dos processos.
Deixa de ser mais do que uma diferenciação no mercado, mas sim a única forma de sobreviver
a um mercado cada vez mais competitivo. Cada vez mais o mercado globalizado exige a
utilização de recursos computacionais para o tratamento de dados, sejam estes qualitativos
ou quantitativos. O mercado corporativo exige agilidade e precisão no tratamento de dados e
informações. A capacidade de processamento de dados e precisão nas análises é limitada
quando esta tarefa cabe ao ser humano. Para além das limitações citadas, este encontra-se
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sujeito a fadiga e falta de concentração devido ao excesso de trabalho. Pelo contrário, os
computadores modernos possuem excelente precisão e são muito mais rápidos que os seres
humanos no processamento de grandes volumes de informação e de criação de cenários
preditivos [5].
Existem os seguintes tipos de utilizadores: [6]
• O “Cientista Ambiental”: Este utilizador tem como objetivo desenvolver e testar
experiências e modelos.
• O “Gestor Ambiental”: Este utilizador normalmente necessita de modelos prontos a
utilizar e que estão normalmente integrados a ferramentas de apoio a decisão.
Com o desenvolvimento das interfaces gráficas, a programação visual ganhou um maior peso.
Emergiram então novas ferramentas que conjugavam a programação visual com as
capacidades de modelação. Neste tipo de sistemas, os modelos informáticos são desenhados
visualmente através da ligação de blocos de processamentos. Este tipo de ferramenta é a que
mais se ajusta ao segundo tipo de utilizador [6].
Assim sendo, foi inevitável o desenvolvimento de ferramentas computacionais direcionados à
resolução dos mais variados problemas e criação de cenários a fim de encontrar a melhor
solução nos mais variados campos de atuação, como por exemplo: económico, administrativo,
engenharia, industrial, ambiental, entre outros.
As primeiras ferramentas informáticas aplicadas à monitorização e gestão ambiental focaram
principalmente o tratamento de águas residuais e o destino dos resíduos. Hoje em dia, a
utilização destes sistemas tem tendência a tornar cada vez mais abrangente a gestão
ambiental de organizações de diferentes segmentos produtivos [7].
A contribuição para a otimização dos mais variados processos ocorreu de forma muito
significativa. Um dos recursos comumente utilizados no tratamento de dados é a folha de
cálculo eletrónica Excel da Microsoft [5].
A grande capacidade de análise de dados, além de, uma interface simples e conhecida faz
com que uma folha de cálculo do Excel se possa tornar numa excelente ferramenta de apoio à
decisão. Atualmente existe uma tendência, para além de uma programação visual (interface),
dos sistemas desenvolvidos integrarem modelos, base de dados e outros mecanismos de
suporte à decisão e gestão ambiental [4].
Os problemas que se colocam à Gestão Ambiental, são na sua maioria, problemas com
elevado grau de complexidade e incertezas. Portanto, facilitar o uso das ferramentas
computacionais para o segundo tipo de utilizador é fundamental.
A utilização de modelos matemáticos tornou-se mais recorrente na simulação de cenários
reais ou virtuais, que têm como objetivo avaliar o agravo ou a melhoria do desempenho
ambiental, devidos a uma determinada decisão com implicações no processo produtivo [7].
Criar ferramentas computacionais que vão de encontro às necessidades dos gestores das
indústrias portuguesas é um grande desafio. As grandes empresas dispõem de verbas dirigidas
ao investimento em programas de gestão de energia e gestão organizacional, mas esta não é a
realidade portuguesa à medida que a dimensão da empresa diminui. A indústria portuguesa é
constituída maioritariamente por pequenas e médias empresas (PMEs), 99,9%. Estas empresas
representaram em 2015 um valor de 201.761,5 milhões de euros em negócios, totalizaram o
emprego a cerca de 2.897.135 pessoas, de um total de 10.358.100, proporcionando emprego a
cerca de 27,97% da população portuguesa [2]. Grande parte dessas indústrias é incluída no
setor agroalimentar. A indústria agroalimentar é o setor industrial que mais contribui para a
economia portuguesa (14 mil milhões de euros), representando o dobro do volume do segundo
setor industrial, o metalúrgico. É também a indústria que mais investe em Portugal e o
segundo setor industrial que gera mais emprego (cerca de 16%). Este setor é crucial para a
estratégia de crescimento do País, com contribuição direta para o aumento das exportações.
Este setor tem a capacidade de assegurar a autossuficiência alimentar e continua a ser um
dos maiores potenciais de crescimento dos níveis de produção e do volume de negócios em
comparação com os seus homólogos europeus [8]. Assim, tendo em consideração que o sector
agroalimentar é um setor estratégico e milenar, desenvolver ferramentas computacionais
dirigida a este setor é vital para aumento da sua produtividade e eficiência. Atualmente, a
indústria agroalimentar representa aproximadamente 20% da indústria de transformação
portuguesa [2]. Após a adesão de Portugal à União Europeia, a construção do mercado único
em 1993 obrigou a indústria agroalimentar a um esforço de harmonização das regras de
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manuseamento, fabrico e apresentação, nomeadamente as regras de rotulagem, higiene,
segurança e aditivos. As relações entre a indústria e a produção e entre a indústria e as
universidades têm impulsionado o desenvolvimento de uma indústria internacional mais
competitiva.

Ferramentas Computacional de Apoio à Gestão de Energia em Portugal
A eficiência energética é fundamental para assegurar o desenvolvimento económico e social
de um país. O setor industrial é um dos setores com maior dependência de energia e um dos
que mais consome. A indústria em Portugal é responsável por 32,5% do consumo total de
energia, sendo apenas ultrapassada pelos transportes com 35,7% [9]. Desde modo, é
importante o desenvolvimento e aplicações de tecnologia que visem controlar o consumo de
energia e as respetivas emissões de gases.
A gestão de energia é caracterizada por abordar um vasto conjunto de boas práticas, que
inclui a utilização de ferramentas de apoio, que visam, facilitar e apoiar o Gestor através de
monitorização mensal dos consumos. Segundo a Agência para a Energia Portuguesa (ADENE),
para que os esforços de poupança de energia sejam bem-sucedidos, são necessários
desenvolvimentos tecnológicos suscetíveis de serem levados à prática, bem como medidas
políticas que regulamentem o consumo energético e as emissões de gases com efeito de
estufa e que estimulem em simultâneo a competitividade económica global das empresas
Portuguesas (ADENE, 2010). Para se alcançar um qualquer objetivo em termos de eficiência
energética, é fundamental o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a contabilização
dos consumos e a sua correlação com a produção. Estas ferramentas devem apoiar a tomada
de decisões, permitindo que estas se convertam em medidas de progresso na poupança de
energia, reduzindo o consumo de energia, o que poderá originar um aumento da
competitividade entre as indústrias. Porém, existe a falta de ferramentas de apoio que
cumpram o objetivo de auxiliar o gestor a reduzir os consumos energéticos, sem comprometer
a produção da empresa e que se ajustem à realidade e às necessidades da indústria
Portuguesa [3]. Existem vários programas de apoio à gestão de energia que contabilizam os
consumos energéticos, contudo, a maior parte deles restringem-se apenas a instalações
habitacionais. O fato de 99,9% [2] das indústrias portuguesas serem PME, dificulta a
implementação de um sistema de gestão de energia. A realidade da indústria portuguesa é
um caso especial de estudo.
A ferramenta de apoio à gestão energética das indústrias agroalimentares desenvolvida neste
artigo tem como objetivo implementar uma nova ideia nos gestores de micro e PMEs, a
eficiência energética. A ferramenta fornece três informações essenciais para estudar e avaliar
o panorama dos setores agroalimentares e da empresa no setor. A ferramenta computacional
foi desenvolvida para incorporar os seguintes setores:
1. Carnes – Matadouros
2. Carnes – Presunto e Enchidos
3. Distribuição
4. Hortofrutícolas – Centrais de Frutas
5. Hortofrutícolas – Centrais de Revenda
6. Lacticínios
7. Peixes
8. Vinhos
A base de dados foi disponibilizada pelo projeto InovEnergy – Eficiência Energética no Sector
Agro-Industrial, 01/SIAC/2011, Ref.: 18642 [10]. Os dados foram tratados e formatados de
modo a facilitar a sua interpretação. A ferramenta computacional foi focado nas PMEs, pelo
que apresenta uma gama variada de tamanho das indústrias. Como o foco da ferramenta são
os Gestores das PMEs, a ferramenta desenvolvida no software Excel foi operacionalizada a fim
de facilitar a interpretação dos dados e a introdução das características da empresa.
A Ferramenta foi desenvolvida em 3 folhas A4 com orientação horizontal, onde o utilizador
deverá interagir apenas na primeira e na segunda, sendo a terceira folha de cálculo apenas de
exibição de resultados e caso pretendido de esboço de relatório.
• Panorama do Sector: A folha de cálculo exposta na Figura 1 apresenta um panorama
do consumo energético (consumo total de energia elétrica e de energia térmica) do
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•

•

setor agroindustrial selecionado. Esta folha ainda apresenta dois gráficos com os
resumos dos dados, possibilitando ao utilizador a interpretação de uma forma visual,
a relação das emissões de dióxido de carbono com o tipo e a quantidade de energia
utilizada.
Análise Energética – Individual: Nesta folha de cálculo (ver Figura 2), o utilizador
poderá inserir os dados da sua empresa e atualizar os preços unitários das fontes de
energia. Na Figura 2 apresentado um caso de estudo específico de uma empresa que
foi alvo de análise no projeto Inovnergy. Esta folha de cálculo é o cerne da
ferramenta. É nesta folha que os cenários previsionais são montados.
Relatório Gráfico: Nesta folha de cálculo (ver Figura 3) é apresentado o relatório
gráfico de acordo com os dados inseridos na folha anterior. É importante frisar que a
atualização dos gráficos é automática.

Tabelas de Conversão de Unidades – Memória de Cálculo
Um dos principais desafios na execução da folha de cálculo são os diferentes tipos de energia
térmica, com unidades diferentes entre si, como por exemplo o Gás Natural, normalmente
comercializado em m³, o Gás Propano em kg e o Gasóleo em l. Para comparar duas diferentes
fontes de energia foi necessário converte-las na mesma unidade. Para tal, foi utilizada a
unidade de energia em MJ. A escolha de utilização dos tipos de energia na sua unidade
comercial deve-se à necessidade de promover uma maior facilidade do utilizador na
atualização dos preços. A atualização dos preços pelo utilizador é de extrema importância,
pois só assim se pode obter um cenário condizente com a realidade. Por forma a facilitar a
interpretação dos dados foi criada a Tabela 1 que contém o resumo de todas as conversões de
unidades assim como as suas referências bibliográficas.
Tabela 1 – Conservação de Unidades
Tabela de Energia
Unidade
TOE

Fonte
Energia Elétrica
(EDP)

Quantidade
1

kWh

Gás Natural

1

m3

Lenha

1

kg

Gás Propano

1

kg

Gasóleo

1

l

Nafta

1

kg

MJ

-

-

0,00093132
(conversão)
0,000234979
(conversão)
0,00110636
(conversão)
0,001035914
(conversão)
0,001082719
(conversão)

39
[11]
9,84
[11]
46,33
[11]
43,38
[11]
45,34
[11]

Emissões kgCO2
0,1013
[12]
2,13
[13]
1,13
[13]
2,88
[13]
2,96
[13]
3,29
[13]
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Figura 1 – Ferramenta de apoio à gestão do consumo energético – Panorama do Setor.
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Figura 2 – Análise dos Gastos Energéticos – Caso de estudo.
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Figura 3 – Relatório Gráficos.
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A empresa estudada integra-se no sector dos lácteos. Esta empresa é 26% menos eficiente que
a média das PMEs do mesmo setor. Com a troca do tipo de combustível para gerar energia
térmica, gás propano para gás natural, é prevista uma economia à empresa de
aproximadamente 50% dos gastos mensais em e redução das emissões de CO2 em
aproximadamente 11%. Com estes dados, o gestor poderá avaliar o impacto na produtividade
da empresa pela substituição de fontes de energia, assim como na pegada ambiental que a
empresa representa. De salientar que para além da comparação da eficiência energética
relativamente à média do setor, são apresentados os custos relacionados com a alteração de
tecnologia associada às fontes de energia assim como o custo relativo ao consumo mensal.
Estes cenários preditivos pretendem fornecer, de uma forma simples e expedita, um auxílio
ao gestor da empresa no que toca às fontes de energia e suas emissões.

Conclusões
A importância das PME na economia mundial é incontestável, de modo que o processo de
auxílio às PME na sua modernização é relevante para garantir um futuro melhor e mais
saudável. A ferramenta de Gestão de Energia demonstra um panorama do sector
agroindustrial face à empresa utilizadora da ferramenta. O panorama do sector é um resumo
de todas as informações do sector, como os principais tipos de energia utilizados e quais as
principais fontes poluidoras. Na Análise de Gastos Individuais, a empresa introduz os dados no
sentido de encontrar um melhor cenário, tanto em emissões de gases com efeito de estufa,
quanto ao custo associado à aquisição das fontes de energia, podendo efetuar inúmeros
cenários preditivos, para encontrar o que melhor satisfaça o gestor. Nos resumos gráficos, a
empresa consegue obter uma previsão visual da sua eficiência energética face à média das
PMEs do mesmo sector.
Esta ferramenta foi desenvolvida com intuito de implementar conceitos amplamente aceites
nas grandes indústrias, aplicando-os à realidade das PMEs portuguesas que estão a dar os seus
primeiros passos na senda da modernização, do pensamento sistemático e ambientalmente
mais limpo. Pretende consciencializar os gestores das PMEs que pensar de forma ecológica,
não é necessariamente fazê-lo de forma mais cara. No mercado nacional, saber o
posicionamento de uma empresa face às suas congéneres no que toca a eficiência energética,
acaba por ser uma informação altamente relevante e estratégica. Este tipo de informação na
atualidade é extremamente restrita, estando disponível a um pequeno número de gestores.
Na comparação com os produtores dos mesmos sectores, os gestores conseguem assim obter
informações valiosas.
Dar a oportunidade para cada gestor poder chegar à sua conclusão, encontrando formas de
melhorar o seu desempenho, assim como de implementar um novo pensamento de melhoria
sistemática para empresas é o objetivo principal das ferramentas desenvolvidas, apoiando e
desenvolvendo a indústria local.

Download Link
https://www.dropbox.com/s/k510wwknjrnf7ef/Consumos%20Energ%C3%A9tico%20%20Setores%20Macro%20-%20final.xlsm?dl=0
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Abstract
In an increasingly competitive society, and with an unfavorable economic environment, it is necessary for small and
medium-sized enterprises (SME) to update themselves in order to promote the increase of their eﬃciency. Companies have
increasingly taken on computational tools to support scenario creation in order to facilitate decision-making. SMEs represent
an important part of the national market and thus require these kind of tools as an asset. The computational tool described
in this paper aims to facilitate and implement a new culture of business management directed to agrifood SME, making use
of the 5’S philosophy adjusted to the systematic review of occupational health and safety procedures and tasks.
Resumo
Numa sociedade cada vez mais competitiva e com um ambiente económico desfavorável, é necessário que as pequenas e
médias empresas (PME) se atualizem para promover o aumento da sua eﬁciência. As empresas fazem uso cada vez mais
frequente de ferramentas computacionais para apoiar a criação de cenários, a ﬁm de facilitar a tomada de decisões. As PME
representam uma parte importante do mercado nacional e, portanto, exigem esse tipo de ferramentas de suporte. A
ferramenta computacional descrita neste artigo tem como objetivo facilitar e implementar uma nova cultura de gestão de
negócios direcionada a PME agroalimentares, fazendo uso da ﬁlosoﬁa 5'S ajustada à revisão sistemática de procedimentos e
tarefas de higiene saúde e segurança no trabalho.
Keywords
Computational tool; Decision-making; Agrifood industry; Occupational Health and Safety; Occupational Health and Safety
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Ferramenta computacional 5'S ajustada à revisão
sistemática de procedimentos de higiene,
segurança e saúde no trabalho em indústrias
agroalimentares
Introdução
As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel importante na maioria das
economias, particularmente nos países em desenvolvimento. As PMEs formais contribuem até
60% do emprego total e até 40% do produto interno bruto (PIB) nas economias emergentes.
Portugal, por exemplo, tem 99,9% de suas indústrias formadas por PMEs [1, 2].
A dificuldade dessas pequenas empresas se modernizarem e aplicarem novas ferramentas é
um dos principais obstáculos à inovação tecnológica. As pequenas empresas, especialmente as
empresas familiares, tendem continuar a produzir de forma tradicional e não são adeptas das
mudanças.
Os proprietários de pequenas empresas têm dificuldade em implementar essas ferramentas,
especialmente devido ao alto investimento inicial requerido. Esse investimento poderá ficar
para além da realidade destes empresários. Além disso, por exemplo, em Portugal, poucas
são as ferramentas que se encontram configuradas por defeito, pelo que apresentam
resultados insuficientemente satisfatórios para o mercado nacional [3].
O desenvolvimento de ferramentas computacionais é cada vez mais recorrente, integrando a
rotina de trabalho das grandes empresas. Atualmente, é impensável compilar dados e criar
cenários, que procurem melhorar o sistema de produção, sem o uso de ferramentas
computacionais que possam suportar as decisões dos empresários de grandes cadeias de
produção. No entanto, esta não é a realidade da grande maioria dos proprietários de
pequenas empresas.
Torna-se necessário dar aos gerentes de negócios mais informações que apoiem a tomada de
decisões, pelo desenvolvimento de ferramentas de suporte computacional que atendam a
essas características.

Lean Manufacturing
A filosofia Lean foi originada do TPS (Toyota Production System) e foi desenvolvida ao longo
de várias décadas pela empresa japonesa Toyota. TPS surgiu em torno da década de 1950 na
fábrica da Toyota num período de reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial.
Houve uma mudança de paradigma nos métodos de produção na década de 1950. Ao contrário
dos Estados Unidos da América, que se baseou na produção em massa, o Japão estava em
situação de crise devido à Grande Guerra [4], embora com uma injeção significativa de
financiamento estrangeiro.
Os Estados Unidos basearam sua produção no fordismo, um sistema de produção em massa
idealizado por Henry Ford (1863-1947), onde foram utilizados muito capital e mão-de-obra, o
oposto no Japão pós-guerra. O Japão foi completamente destruído pela guerra,
principalmente pelo lançamento das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki. Devido a
esta nova realidade, houve uma escassez de investidores e, consequentemente, fluxos de
capital para investir e alavancar a indústria [4][5].
Os engenheiros da Toyota, Eiji Toyoda e Taichii Ohno (1988), depois de perceber que o tipo
de produção utilizada pelo mundo não era adequado para o Japão pós-guerra, criou o Toyota
Production System (TPS). O TPS evoluiu notavelmente ao longo do tempo desde a sua criação
com as novas tecnologias. Esta evolução no processo, ferramentas e metodologia deu origem
a Lean Manufacturing, uma vez que os resultados foram cada vez mais encorajadores. Na
década de 1990, o termo Lean tornou-se conhecido mundialmente devido ao livro The
Machine that changed the world [6]. Este livro fez da filosofia Lean o fenómeno e o
paradigma a serem ambicionados pela indústria. Em Lean Thinking [7], são apresentados os
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cinco princípios e os princípios Lean fundamentais para a implementação da filosofia em
qualquer organização que procure minimizar o desperdício e implementar este novo sistema
de gestão de negócios.
Os cinco princípios fundamentais são [7]:
• Valor: Consiste em especificar e identificar o que cria ou não cria valor para o cliente
final, na perspetiva do cliente. Este princípio é válido para produto e/ou serviço,
porque são essas características que fazem a diferença no momento da decisão de
compra ou contratação pelo cliente;
• Cadeia Valor: Consiste em identificar e definir todas as etapas do processo pelo qual o
produto e/ou serviço têm de passar para serem concluído de forma a satisfazer o
cliente conforme a sua encomenda;
• Fluxo: Consiste em eliminar procedimentos e/ou etapas que não acrescentem valor
para o cliente final. O objetivo é tornar o processo produtivo mais fluído possível;
• Sistema Pull: Consiste na produção de apenas o que é estritamente necessário para o
atendimento das necessidades do cliente, isto é, pedido pelo cliente (just-in-time),
evitando-se assim a acumulação de stocks;
• Perfeição: Consiste na busca pela qualidade e a eliminação de todos os desperdícios
possíveis, sendo que para isto é necessário um envolvimento de todos os
colaboradores do sistema da cadeia produtiva.
Foram adicionados mais dois novos princípios da filosofia Lean: [8]
• Stakeholders: Consiste em conhecer para quem se produz, afim de torna o produto
final mais personalizado;
• Inovação Contínua: Consiste em criar procedimentos de criação de novos produtos
e/ou serviços, havendo uma constante inovação na gama de produtos e serviços
oferecidos e novos procedimentos internos de produção de modo que se crie valor ao
produto final.

Fundamentos do 5’S
5’s é uma ferramenta do Lean Manufacturing que visa organizar o local de trabalho e
padronizar os processos de trabalho para torná-los mais eficientes. Trata-se de um processo
puramente educacional que visa construir uma base sólida de qualidade total envolvendo toda
a empresa, através de práticas voltadas para a mudança de comportamento, atitudes e
valores das pessoas [9].
O 5’s surgiu no Japão no sistema TPS em meados da década de 1950 e foi projetado para ser o
primeiro passo para a resolução de problemas. O seu nome corresponde às iniciais de cinco
palavras japonesas: “Seiri”, “Seiton”, Seiso”, Seiketsu” e “Shitsuke”. A sequência da filosofia
5’S e a indicação do que representa cada uma destas palavras é indicado na Figura 1.

Figura 1 – Ferramenta 5’S.
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Os cinco passos são: [10].
• Seiri: Separar todo o material existente no espaço de trabalho: proceder uma
triagem, retirar todas as ferramentas que operador não precisa para realizar a tarefa.
• Seiton: Arrumar e organizar o espaço de trabalho: sendo que para isso sejam definidos
os lugares para cada coisa/ferramenta/elemento, de maneira a que os trabalhadores
saibam exatamente onde está cada ferramenta, e saibam onde a colocar após o uso.
• Seiso: Limpar os postos de trabalho: uma vez feita a organização do posto de
trabalho, tem que garantir que o mesmo não fique sujo. Para isso são criados métodos
de limpeza onde se deve garantir um ambiente de trabalho limpo e organizado, sem
materiais desnecessários, de forma a evitar confusão e perda de tempo na produção.
• Seiketsu: Após os três passos iniciais é feita a normalização e uniformização dos
postos de trabalho, ou seja, garantir que todos percebam e sigam o padrão. Nesta
fase é importante que os operadores perceberem os benefícios da organização, e
como esta é a chave para garantir o sucesso.
• Shitsuke: Disciplinar todos os colaboradores a manter os procedimentos criados
anteriormente. Somente com a união e motivação de todos é possível cumprir
constantemente com todas as regras. É importante frisar o envolvimento da Gestão
de Topo em todos os passos, demonstrando capacidade de gerir pelo exemplo.

Ferramenta de Gestão 5’S
A ferramenta 5’S é um recurso aplicável a qualquer empresa, pois não está condicionado a
grandes investimentos iniciais, mas sim a mudanças habituais dos profissionais na rotina da
empresa. O conjunto de etapas do programa 5’S inicia-se com a seleção de tudo o que não é
útil à empresa e do material que está ocioso dentro da empresa, passando para o material
aproveitável, organizando-o de maneira padronizada e nos moldes da empresa.
A gestão de topo deve fortalecer os pontos que farão com que as pessoas interajam no
processo, como por exemplo: enfatizar os aspetos individuais para fortalecimento do grupo;
dar segurança a todos (ninguém perde, todos ganham); mostrar que nada é inatingível e tudo
pode ser melhorado (Kaisen); despertar a sensação de utilidade em todos (todos são
importantes); entre outros valores. “Consciência por si só não basta. Para mudar, o homem
precisa da vontade” [11].
A implementação do 5’S traz benefícios logo na implementação como: a libertação de espaços
físicos, a diminuição de acidentes, a diminuição de custos de manutenção, a reutilização de
recursos, a melhoria visual do ambiente de trabalho, entre outros. O verdadeiro desafio
consiste em manter esta estratégia, procurando sempre aumentar a fasquia: “A organização
gera eficiência” [12].
O 5’S traz melhoria da estrutura da empresa, sendo que, para tal, o método de abordagem
adequado é a execução antes da teorização. Assim, os colaboradores notarão os benefícios da
abordagem e incorporarão a filosofia do 5’S até o nível de uma “crença”. Deste modo, os
resultados obtidos serão extremamente satisfatórios, tanto em termos quantitativos quanto
qualitativos [13].
A ferramenta 5’S desenvolvida neste artigo destina à análise de boas práticas ao nível de
segurança e saúde no trabalho no setor agroalimentar. Apresenta duas folhas de cálculo,
sendo uma “Ferramenta” e a outra “Gráfico”. Foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a
manutenção e implementação da filosofia 5’S por meio de 22 perguntas, onde o utilizador
deverá responder entre “Sim/Não/NA (Não Aplicável)”. A ferramenta apresentará uma
pontuação de 0 a 20. Esta escolha da pontuação serve para facilitar a interpretação do
utilizador. A data é gerada automaticamente quando o utilizador carregar o botão “Gráfico”.
A interação do utilizador será apenas folha de cálculo “Ferramenta” exposta na Figura 2,
onde o mesmo deverá preencher as células com os valores correspondentes. Note-se que ao
preencher duas células na mesma linha, esta ficará vermelha indicando que há um erro. A
falta de preenchimento da célula será providenciada por indicação de cor amarela.
A folha de cálculo “Ferramenta” ainda apresenta uma célula chamada “Medição”, que é de
preenchimento automático. A Ferramenta 5’S foi desenvolvida para 1 ano, ou seja, o
utilizador deverá fazer a verificação a cada mês. Ao fim de 1 ano, ou 12 medições, o
utilizador deverá apagar as folhas de cálculo utilizando o botão “Apagar”. Note-se que a
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pressão do botão “Apagar” apagará todos os dados dos meses anteriores, o que deverá ser
feito apenas ao fim das medições.
Os cálculos estão ocultos, mas não protegidos. A intenção da Ferramenta 5’S é ser adaptada à
realidade do Gestor, motivo pelo qual a folha se encontra totalmente desprotegida e sem
senha. É recomendável a proteção das células antes da distribuição aos colaboradores, pois
caso exista uma modificação nas fórmulas de cálculo, pode ocasionar falhas no bom do
funcionamento da ferramenta.
Para a utilização da ferramenta, o utilizador deverá habilitar os recursos das Macros. Caso
este recurso não seja habilitado, a Ferramenta não executará o gráfico.
O sector agroindustrial abrange um grande número de empresas com especificidades muito
distintas, desde um matadouro a uma central de hortofrutícolas. Portanto, as 22 questões
contidas na ferramenta tiveram como fonte um manual de boas práticas de higiene,
segurança e saúde no trabalho do setor agroindustrial [9]. Estas 22 questões abrangem de
forma sucinta os principais problemas encontrados nas PMEs do setor agroindustrial. Deve ser
considerado que cada empresa possui especificidades de funcionamento e obrigações legais a
serem atendidas. Recomenda-se que seja elaborado uma outra folha de cálculo afim de
atender as especificidades de cada empresa, ou seja, atender tanto procedimentos
específicos quanto a obrigações legais. Como já mencionado, a folha de cálculo encontra-se
aberta e não protegida para que o Gestor possa ter a liberdade de criar e adaptar está
ferramenta a sua empresa. Relembrar que esta ferramenta incide sobre boas práticas de
higiene, segurança e saúde no trabalho da agroindústria. Apesar dos muitos pontos em comum
com as exigências legais ao nível de segurança alimentar, e em particular com a Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controlo (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP),
esta ferramenta não se destina a esta análise. É importante salientar que dado que a maioria
das empresas do setor agroalimentar são micro e pequenas empresas, em que os
colaboradores desempenham mais do que uma função dentro da organização. A esta
condição, adiciona-se a idade média mais elevada dos trabalhadores deste setor, assim como
baixas habilitações literárias. Assim sendo, por estes motivos e pela motivação na utilização
regular da ferramenta computacional não será de todo conveniente desenvolver uma
ferramenta que integre um conjunto muito vasto de questões, e cujo preenchimento seja
demorado. É preferível, para cada empresa, desenvolver uma ferramenta unicamente
direcionada às questões de segurança alimentar, do que, numa única ferramenta adicionar
essas questões.

Estudo de Caso – Aplicação da Ferramenta 5’S a PME do setor
agroalimentar
A ferramenta de Apoio à Gestão 5’S foi elaborada com o objetivo de avaliar e implementar o
pensamento do 5’S em empresas e foi desenvolvida de maneira que haja uma simplificação no
processo de implementação com a introdução de pensamento de limpeza e de organização
dos arquivos e ferramentas da empresa.
A ferramenta possui 22 questões às quais o utilizador deverá assinalar com um X após um
“check up” na empresa. Recomenda-se a impressão do documento e o arquivo da folha de
cálculo “Ferramenta”, pois esta será alterada e não possuirá uma base de dados com o mês
anterior.
A Figura 2 apresenta uma folha de cálculo preenchida. Note-se que após a 12º medição, a
“Ferramenta” não irá fazer mais medições, portanto será necessário apagar todos os dados e
recomeçar. Pode-se observar na Figura 3 que a própria ferramenta apresentará um quadro
informativo avisando o utilizador quanto à necessidade de apagar a folha de cálculo.
Aconselha-se a gravar o documento com um nome indicativo do ano, e depois voltar a gravar
esse mesmo documento, já com as células limpas, com a denominação relativa ao ano
seguinte. Note-se que a célula “Medição” é de funcionamento automático, portanto o
utilizador não deve introduzir um número manualmente.
Quando o utilizador selecionar a impressão da folha de cálculo com as respostas, os botões
não serão impressos.
A Figura 4 apresenta o gráfico após um ano de utilização do utilizador. Este gráfico fornece
de forma visual a evolução da pontuação obtida pelo utilizador na execução das 22 questões
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que compõem a ferramenta. Os resultados são gerados automaticamente, consoante os dados
introduzidos na folha de cálculo “Ferramenta”. O “Gráfico” diferente da folha de cálculo
Ferramenta apresenta um banco de dados de todos os valores anteriores.

Figura 2 – Ferramenta 5’S.
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Figura 3 – 13ª Medição.

A folha de cálculo “Gráfico” exposta na Figura 4 foi elaborada com a intenção de facilitar a
interpretação dos dados pelo utilizador. Por exemplo, neste caso:
• Evolução nos resultados obtidos desde a sua primeira utilização.
• Houve uma rápida evolução nos primeiros 6 meses, podendo interpretar que as
questões mais fáceis foram resolvidas primeiro.
• Em nenhum mês houve um decréscimo na pontuação, podendo-se concluir que houve
a envolvência da empresa no processo de melhoria contínua.
• No mês de março de 2017, a empresa chegou à pontuação máxima e conseguiu
manter-se neste patamar nos dois meses seguintes.
A intenção da ferramenta não é somente implementar o espírito crítico do Gestor, mas sim
manter-se com a pontuação máxima. A pontuação é uma excelente forma de incentivo aos
colaboradores, afim de se esforçarem para conseguir continuamente uma evolução nas
pontuações, podendo ser utilizada até para avaliação do desempenho.
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Figura 4 – Gráfico de evolução de aplicação da ferramenta 5’S.

Conclusão
A importância das PME na economia mundial é incontestável, de modo que o processo de
ajudar as PME em sua subsistência e modernização é relevante para garantir um futuro
melhor e mais saudável.
Esta ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de implementar conceitos amplamente
aceites nas grandes indústrias, aplicando-os na realidade das pequenas e médias empresas do
setor agroalimentar que estão a dar os primeiros passos para modernização, pensamento
sistemático e ambientalmente mais limpo.
Dar a oportunidade para cada gestor poder chegar à sua conclusão, encontrando formas de
melhorar o seu desempenho, assim como de implementar um novo pensamento de melhoria
sistemática para empresas é o objetivo principal das ferramentas desenvolvidas, apoiando e
desenvolvendo a indústria local.

Download Link
https://www.dropbox.com/s/8h7duiok1gxzrxl/5%27s%20final.xlsm?dl=0
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Abstract
The meat processing sector is the largest within the agri-food industries. Given the size of this sector and the consequent
number of workers, the speciﬁcities of the meat processing activities associated with the hazards and risks of moving loads,
falls, cuts, burns, repetitive movements, just to indicate some, require a detailed analysis. This need arises from the
Occupational Safety and Health (OSH) organization in micro and small companies that has its own characteristics, since trhe
small size hinders the existence of speciﬁc human resources in the area of OSH. This paper presents the most relevant data
of a OSH risk analysis performed to 20 companies distributed by NUT Norte, Centro and Alentejo. Thus, the analysis aims to
identify common hazards and risks, occupational health challenges and what control measures can be implemented in this
area. The results of this characterization aim to support the guidelines of the training of SMEs in this sector for the
improvement of OSH conditions.
Resumo
A ﬁleira do processamento de carne é o maior setor das indústrias agroalimentares. Dada a dimensão deste setor e
consequente número de trabalhadores, as especiﬁcidades das atividades do processamento de carne associados aos
perigos e riscos de movimentação de cargas, quedas, cortes, queimaduras, movimentos repetitivos, apenas para indicar
alguns, requerem uma análise detalhada. Esta necessidade advém da organização da Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
nas micro e pequenas empresas apresentar características próprias, pois a sua reduzida dimensão diﬁculta a existência de
recursos humanos especíﬁcos na área da SST. Este artigo apresenta os dados mais relevantes de uma análise de riscos de
termos de SST, pela realização de auditorias em 20 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e Alentejo. Assim, a
análise visa identiﬁcar os perigos e riscos comuns, os desaﬁos ao nível da saúde ocupacional e quais as medidas de controlo
que poderão ser implementadas nesta ﬁleira. Os resultados desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da
capacitação de PME deste setor para a melhoria das conduções de SST.
Keywords
Occupational Safety and Health; Characterization; Meat processing; Agrifood sector
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RESUMO
A fileira do processamento de carne é o maior setor das indústrias agroalimentares. Dada a
dimensão deste setor e consequente número de trabalhadores, as especificidades das
atividades do processamento de carne associados aos perigos e riscos de movimentação de
cargas, quedas, cortes, queimaduras, movimentos repetitivos, apenas para indicar alguns,
requerem uma análise detalhada. Esta necessidade advém da organização da Segurança e
Saúde no Trabalho (SST) nas micro e pequenas empresas apresentar características próprias,
pois a sua reduzida dimensão dificulta a existência de recursos humanos específicos na área
da SST.
Este artigo apresenta os dados mais relevantes de uma análise de riscos de termos de SST,
pela realização de auditorias em 20 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e
Alentejo. Assim, a análise visa identificar os perigos e riscos comuns, os desafios ao nível da
saúde ocupacional e quais as medidas de controlo que poderão ser implementadas nesta
fileira. Os resultados desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da capacitação de
PME deste setor para a melhoria das conduções de SST.

ABSTRACT
The meat processing sector is the largest within the agri-food industries. Given the size of
this sector and the consequent number of workers, the specificities of the meat processing
activities associated with the hazards and risks of moving loads, falls, cuts, burns, repetitive
movements, just to indicate some, require a detailed analysis. This need arises from the
Occupational Safety and Health (OSH) organization in micro and small companies that has its
own characteristics, since trhe small size hinders the existence of specific human resources in
the area of OSH.
This paper presents the most relevant data of a OSH risk analysis performed to 20 companies
distributed by NUT Norte, Centro and Alentejo. Thus, the analysis aims to identify common
hazards and risks, occupational health challenges and what control measures can be
implemented in this area. The results of this characterization aim to support the guidelines of
the training of SMEs in this sector for the improvement of OSH conditions.
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Abstract
The agrifood industry is the largest Portuguese industry, with a turnover of about 20% of the total manufacturing industry.
This industry is mostly made up of micro and small enterprises. The weight of the agri-food complex is relevant in GDP,
employment, exports and imports, with an annual average growth rate of agri-food exports twice the average annual growth
rate of exports of the economy (goods). Within the Portuguese agri-food sector, the meat industry is the most relevant. On
the other hand, it is commonly accepted that companies productivity is directly associated with the technologies and
management of the productive processes. This article presents the characterization of the productive processes and
technologies in the companies of the meat processing sector, obtained through audits performed in 15 companies
distributed by the North, Center and Alentejo territorial units. The results of this characterization aim supporting the
guidelines of training SMEs in this sector for the optimization of the productive processes and for the adoption of new
technologies based on Information and Communication Technologies & Electronics (ICTE).
Resumo
A indústria agroalimentar é a maior indústria portuguesa, com um volume de negócios cerca de 20% do total da indústria
transformadora. Esta indústria é maioritariamente constituída por micro e pequenas empresas. O peso do complexo
agroalimentar é relevante no PIB, no emprego, nas exportações e nas importações, apresentando uma taxa de crescimento
média anual das exportações do complexo agroalimentar em dobro superior à taxa de crescimento média anual das
exportações da economia (bens). Dentro do setor agroalimentar português, a ﬁleira da carne é mais relevante. Por outro
lado, é comumente aceite que a produtividade das empresas está diretamente associada às tecnologias e gestão dos
processos produtivos. Este artigo apresenta a caracterização dos processos produtivos e tecnologias nas empresas do setor
do processamento das carnes, pela realização de auditorias em 15 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e
Alentejo. Os resultados desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da capacitação de PME deste setor para a
otimização dos processos produtivos e para a adoção de novas tecnologias com base nas Tecnologias de Informação e
Comunicação & Eletrónica (TICE).
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RESUMO
A indústria agroalimentar é a maior indústria portuguesa, com um volume de negócios cerca
de 20% do total da indústria transformadora. Esta indústria é maioritariamente constituída
por micro e pequenas empresas. O peso do complexo agroalimentar é relevante no PIB, no
emprego, nas exportações e nas importações, apresentando uma taxa de crescimento média
anual das exportações do complexo agroalimentar em dobro superior à taxa de crescimento
média anual das exportações da economia (bens). Dentro do setor agroalimentar português, a
fileira da carne é mais relevante. Por outro lado, é comumente aceite que a produtividade
das empresas está diretamente associada às tecnologias e gestão dos processos produtivos.
Este artigo apresenta a caracterização dos processos produtivos e tecnologias nas empresas
do setor do processamento das carnes, pela realização de auditorias em 20 empresas
distribuídas pelas NUT Norte, Centro e Alentejo. Os resultados desta caracterização visam
apoiar as linhas diretrizes da capacitação de PME deste setor para a otimização dos processos
produtivos e para a adoção de novas tecnologias com base nas Tecnologias de Informação e
Comunicação & Eletrónica (TICE).

ABSTRACT
The agrifood industry is the largest Portuguese industry, with a turnover of about 20% of the
total manufacturing industry. This industry is mostly made up of micro and small enterprises.
The weight of the agri-food complex is relevant in GDP, employment, exports and imports,
with an annual average growth rate of agri-food exports twice the average annual growth rate
of exports of the economy (goods). Within the Portuguese agri-food sector, the meat industry
is the most relevant. On the other hand, it is commonly accepted that companies productivity
is directly associated with the technologies and management of the productive processes.
This article presents the characterization of the productive processes and technologies in the
companies of the meat processing sector, obtained through audits performed in 20 companies
distributed by the North, Center and Alentejo territorial units. The results of this
characterization aim supporting the guidelines of training SMEs in this sector for the
optimization of the productive processes and for the adoption of new technologies based on
Information and Communication Technologies & Electronics (ICTE).
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Abstract
The dairy sector is very important in the national context. It is the second largest sector of the agri-food industries, below
the meat processing industries. The main products obtained are cured cheese, fresh cheese and cheesecurd. The dairy
industry is mainly constituted by micro and small companies, which often present ﬁnancial diﬃculties that avoids the
possibility of application and implementation of innovative solutions and tailored to their needs in the ﬁelds of production
management, technologies and business models innovation. This paper presents the characterization of the productive
processes and technologies in the companies of the dairy sector by conducting audits in 15 companies distributed by North,
Center and Alentejo territorial units. The results of this characterization aim supporting the guidelines of training SMEs in this
sector for the optimization of the productive processes and for the adoption of new technologies based on Information and
Communication Technologies & Electronics (ICTE) that may promote their competitiveness.
Resumo
O setor dos lacticínios é muito importante no contexto nacional. Trata-se do segundo maior sector das indústrias
agroalimentares, imediatamente abaixo das indústrias de processamento de carne. Os principais produtos obtidos são
queijo curado, queijo fresco e coalho. As queijarias tradicionais são maioritariamente micro ou pequenas empresas, muitas
delas apresentando uma debilidade ﬁnanceira que lhes restringe a possibilidade de selecionarem e implementarem soluções
inovadoras e à medida das suas necessidades nos domínios da gestão da produção, tecnologias e inovação nos modelos de
negócio. Este artigo apresenta a caracterização dos processos produtivos e tecnologias nas empresas do setor dos
lacticínios pela realização de auditorias em 15 empresas distribuídas pelas NUT Norte, Centro e Alentejo. Os resultados
desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes da capacitação de PME deste setor para a gestão organizacional e
para a adoção de novas tecnologias no processo produtivo com base nas Tecnologias de Informação e Comunicação &
Eletrónica (TICE), que promovam a competitividade das empresas.
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RESUMO
O setor dos lacticínios é muito importante no contexto nacional. Trata-se do segundo maior
sector das indústrias agroalimentares, imediatamente abaixo das indústrias de processamento
de carne. Os principais produtos obtidos são queijo curado, queijo fresco e coalho. As
queijarias tradicionais são maioritariamente micro ou pequenas empresas, muitas delas
apresentando uma debilidade financeira que lhes restringe a possibilidade de selecionarem e
implementarem soluções inovadoras e à medida das suas necessidades nos domínios da gestão
da produção, tecnologias e inovação nos modelos de negócio.
Este artigo apresenta a caracterização dos processos produtivos e tecnologias nas empresas
do setor dos lacticínios pela realização de auditorias em 20 empresas distribuídas pelas NUT
Norte, Centro e Alentejo. Os resultados desta caracterização visam apoiar as linhas diretrizes
da capacitação de PME deste setor para a gestão organizacional e para a adoção de novas
tecnologias no processo produtivo com base nas Tecnologias de Informação e Comunicação &
Eletrónica (TICE), que promovam a competitividade das empresas.

ABSTRACT
The dairy sector is very important in the national context. It is the second largest sector of
the agri-food industries, below the meat processing industries. The main products obtained
are cured cheese, fresh cheese and cheesecurd. The dairy industry is mainly constituted by
micro and small companies, which often present financial difficulties that avoids the
possibility of application and implementation of innovative solutions and tailored to their
needs in the fields of production management, technologies and business models innovation.
This paper presents the characterization of the productive processes and technologies in the
companies of the dairy sector by conducting audits in 20 companies distributed by North,
Center and Alentejo territorial units. The results of this characterization aim supporting the
guidelines of training SMEs in this sector for the optimization of the productive processes and
for the adoption of new technologies based on Information and Communication Technologies
& Electronics (ICTE) that may promote their competitiveness.
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Abstract
As any other economic activity, the construction sector follows cycles of expansion and contraction. During the ﬁrst
decade/beginning of the second decade of the 21st century, the sector experienced distinct behavior in diﬀerent countries,
but all included a strong crisis with unprecedented levels of production break. The United Kingdom was one of the ﬁrst
European countries where the crisis in construction was noted. Since then, several reﬂections were developed. They aimed
the identiﬁcation of the origins and reasons for the crisis in the industry as well as the impacts that were felt. In this line, the
European Commission developed a strategy based on the sustainable competitiveness of industry. Other entities and
institutions have developed strategic visions that detail the actions to be developed. In Portugal, a memorandum was signed
for the competitiveness of construction, at a time when it had lower levels of production. Now that there are signs of
recovery, this paper intends to systematize diﬀerent strategic visions and summarize some existing results of
implementation, framing them with the national reality and deﬁning broad lines of action involving the Industry, the
Promoters of Public and Private Works and their visions for the future of the sector.
Resumo
Como qualquer atividade económica, o setor da construção obedece a ciclos de expansão e contração. Durante a primeira
década/início da segunda do século XXI, o setor registou comportamentos muito distintos em diferentes países, mas que
incluiu uma forte crise com quebras sem precedentes nos níveis de encomendas e de produção. O Reino Unido foi um dos
primeiros países europeus onde a crise na construção se fez notar. Desde então foram desenvolvidas várias reﬂexões que
pretendem identiﬁcar a origem e motivos da crise no setor e dos impactos que se ﬁzeram sentir. Neste âmbito a Comissão
Europeia desenvolveu uma estratégia alicerçada na competitividade sustentável da indústria. Outras entidades e
instituições têm desenvolvido visões estratégicas que particularizam e detalham as ações a desenvolver. Em Portugal foi
assinado um memorando para a competitividade da construção, num momento em que esta registava níveis inferiores de
produção. Agora que existem sinais de retoma, o presente artigo pretende sistematizar diferentes visões estratégicas e
resumir alguns resultados existentes de implementação dessas visões, contextualizando-os com a realidade nacional e
deﬁnindo linhas de atuação numa perspetiva abrangente do setor que envolve a Indústria, a Regulamentação, os
Promotores de Obra Pública e Privada e os desideratos de cada um para uma visão de futuro do setor.
Keywords
Integration; Productive chain; Competitiveness
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Estratégias para a fileira da construção nacional –
síntese de visões e resultados de implementação
Introdução
O setor/fileira da construção é uma área de atividade estruturante para o desenvolvimento
económico de qualquer país [1].
Para melhor entender a sua abrangência e importância, é relevante enquadrar o conceito.
A definição que se estabelece para setor/fileira da construção reflete uma visão abrangente
dos vários stakeholders que estão diretamente envolvidos no processo construtivo, ou que de
forma mais ou menos direta estão relacionados com a gestão do ambiente construído, com a
definição de estratégias para a construção, ou que têm responsabilidades na formação dos
agentes. Deste modo, ao referir setor/fileira, incluímos:
- a atividade de construção;
- o fabrico e comércio de produtos da construção;
- a prestação de serviços na área da Arquitetura e Engenharia;
- o imobiliário;
- entidades do setor público que são donos de obra ou que prestam serviços para a
construção, incluindo os reguladores e órgãos consultivos;
- entidades de ensino/formação que oferecem programas na área da Arquitetura e
Engenharia.
O fraco desempenho desta cadeia de valor é uma questão de âmbito mundial e fundamental
para o futuro do setor a curto médio prazo [2]. São vários os documentos que apontam para a
necessidade de um conjunto de medidas com o objetivo de melhorar a competitividade e a
produtividade, bem como a diminuição, entre outros, dos impactos ambientais e maior
sustentabilidade.
A estratégia Europeia para a construção e suas empresas [3], publicada em 2012, identifica
vetores e iniciativas que alinhados com outras estratégias constituem a visão da Europa para o
Horizonte 2020. Vários países, tendo como base este documento e análises específicas da sua
realidade, desenvolveram estratégias e metas com maior detalhe e que têm vindo implementar.
Um dos países que começou mais cedo este percurso foi o Reino Unido e por isso existem já
análises e avaliações dos resultados alcançados. Estes elementos são fundamentais, sobretudo
para a antevisão de potenciais problemas e/ou erros cometidos. Estes serão explorados nos
pontos seguintes e constituem uma parte da metodologia adotada para o desenvolvimento do
trabalho.
Em Portugal, há um défice de entendimento sobre a noção da fileira (conforme definição
anteriormente apresentada), bem como na visão global da cadeia produtiva/processo
construtivo ou cadeia de valor do setor. Para este facto tem contribuído a ausência de
estratégias políticas globais para a atividade. Note-se que por estratégias entende-se muito
mais do que políticas de fomento/incentivos ao investimento. Apesar de algumas iniciativas
setoriais, regista-se uma falta de visão estratégica agregadora e de médio/longo prazo que para
além do investimento, inclua objetivos para as empresas, para o processo e uma definição do
papel das entidades do Estado que têm responsabilidades/atribuições no setor.
Daqui resulta uma incapacidade, em termos gerais, de definir linhas de ação coletivas para a
modernização.
Um outro aspeto fundamental é a incapacidade de contrariar uma visão negativa do setor que
se instalou na sociedade e que desfoca do essencial, remetendo para um plano ainda mais
secundário os assuntos e problemáticas que têm de ser tratadas pelo setor.
A construção, enquanto fileira, tem de ser capaz de evoluir individualmente ao nível das
empresas, no conjunto enquanto setor e ao nível das políticas/governação/Estado.
Partindo de uma avaliação do estado atual e dos desafios e estratégias desenvolvidas por
diferentes países/entidades, o presente artigo pretende contribuir com uma reflexão para a
dinamização da fileira indo de encontro aos desígnios que lhe são impostos.
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Estado da Arte
Breve retrato da construção no mundo e em Portugal
As estatísticas existentes não permitem de um modo direto traduzir a abrangência do setor de
acordo com a definição apresentada. Os indicadores mais relevantes traduzem, genericamente,
volumes de trabalhos, número de trabalhadores e valor acrescentado da indústria nos
segmentos mais “clássicos”; ver Figura 1.
As projeções internacionais apontam para um crescimento da construção a nível mundial na
ordem dos 8 triliões de dólares até 2030, representando uma evolução na expressão do PIB
mundial de 12,4% em 2014 para 14,7% em 2030. É certo que as tendências de crescimento são
distintas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, tanto no volume de obras, como
na tipologia e é assumido que países como a China, os Estados Unidos e a Índia sejam
responsáveis por uma parte significativa deste crescimento. A nível europeu, e face às
projeções anteriores, são revistas em baixa as perspetivas de evolução, assumindo-se que a
retoma do setor não permitirá que sejam atingidos os níveis de produção pré-crise antes de
2025 [4].
Em Portugal, a construção tem vindo a perder relevância, maioritariamente devido à crise que
se instalou nos últimos anos e às restrições financeiras por ela impostas, designadamente ao
nível do investimento público. No entanto, o crescimento de qualquer atividade económica
contribui para a dinamização da construção, seja ao nível do planeamento, como do projeto e
construção/reabilitação. Os gráficos da Figura 1 traçam um breve retrato de uma parte do setor
nos últimos anos, seja em termos de volume de obras, expressão dessas obras por tipo e
relevância dos segmentos “clássicos”.

Figura 1 – Retrato estatístico da construção em Portugal (dados INE e EUROSTAT) [5][6]

Apesar das evidências das variações da última década, estas não traduzem a real instabilidade
do setor. A fileira tem vivido muitos altos e baixos, que se devem, entre muitos outros fatores
a picos de investimento, notícias de acidentes, criação e eliminação de empresas e emprego,
incentivo e retração do crédito (por exemplo para habitação), entre outros. Estes fatores têm
repercussões no comportamento dos agentes, na confiança, nas estratégias das empresas e cria
imagens distorcidas para a sociedade.

A estratégia Europeia
No âmbito da visão Europeia para o Horizonte 2020 foram desenvolvidos diversos documentos
estratégicos que têm como objetivo estabelecer diretrizes para os diferentes governos europeus
e empresas. Destes, destacam-se os que abordam a agenda digital para o crescimento
inteligente, a política industrial para o crescimento sustentável [7] e mais concretamente o
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documento específico dirigido ao setor da construção [3]. A Figura 2 sistematiza os cinco
vetores/objetivos chave desta estratégia.

Figura 2 – Vetores para a competitividade e sustentabilidade do setor da construção e suas empresas (adap. de [3])

Face ao âmbito e objetivo do presente trabalho, serão abordados apenas 3 vetores.

Iniciativas Nacionais
Desde a publicação do documento europeu foram desenvolvidas iniciativas nacionais em linha
com os objetivos estabelecidos. Destas, importa destacar o Compromisso para a
Competitividade [8], o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI 3+) [9] e a
Estratégia Nacional para a Habitação [10], bem como iniciativas legislativas e incentivos à
reabilitação. Apesar da ambição destes documentos, fica patente o caráter setorial das ações
em detrimento de uma estratégia global e apesar de alguns já terem vários anos, o grau de
concretização é ainda reduzido, sendo mais evidente na realização dos investimentos.

Tendências e caminho percorrido por outros países
Várias entidades têm vindo a desenvolver documentos estratégicos e guias para a inovação do
setor da construção [4][2][11]. Embora apresentem uma visão global, contêm aspetos que são
comuns a várias realidades. Destaca-se a noção de que a fileira tem de ser capaz de evoluir a
diferentes níveis:
- empresas e abordagem à cadeia de valor - designadamente nas tecnologias, materiais
e produtos utilizados, processos adotados em termos empresariais e no processo
construtivo, modelos de negócio e estratégias de relacionamento com outros agentes e
práticas processuais, estruturas de organização interna e em equipa, cultura de
trabalho da empresa e do processo e colaboração dos agentes nas diversas vertentes;
- políticas/governação do setor - existência de estratégias concretas/aplicáveis em
termos de investimento, fio condutor e suporte nas políticas legislativas, regulação da
atividade, contratação e códigos da construção/regulamentos, entre outros diplomas
legais;
- coesão entre os agentes que desempenham funções de gestão/visão da fileira.
O Reino Unido, através da entidade Constructing Excellence, tem um histórico interessante na
identificação das necessidades do setor, sendo os resultados assumidos e interpretados à escala
global [12] [13] [14]. A crise que afetou o setor neste país ocorreu antes da observada na
generalidade dos países europeus. A reflexão resultante projetou uma estratégia para setor da
construção até ao ano 2025 [15] [16]. Alicerçada numa política de investimento público,
maioritariamente na área das infraestruturas, e numa visão de modernização, o setor da
construção no Reino Unido tem vindo a registar, desde 2013, desempenhos cada vez mais
positivos. No centro da visão de modernização e para além das metas em termos de economia
de custos, de tempo, diminuição das emissões poluentes e capacidade de internacionalização,
existem três vetores que são a base para o desenvolvimento das ações. A figura 3 sistematiza
esses vetores e os mecanismos/metodologias/ações a desenvolver.
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Figura 2 – Imperativos para a modernização do setor da construção (adap. De [17])

Face ao avanço desta realidade, os seus resultados são importantes para a definição de
estratégias e ações prioritárias para Portugal, conforme veremos.

Desenvolvimento
Domínios prioritários e ponto de situação da realidade Portuguesa
A estratégia Europeia materializa um conjunto de linhas de ação/vetores que constituem a base
das suas políticas. Conforme referido, considera-se que para o âmbito do trabalho existem 3
que têm um maior relevo. Complementarmente, contextualizam-se diversos aspetos
considerados fundamentais para a transformação do setor. A figura 4 sistematiza os vetores e
aspetos que servirão de base para o desenvolvimento de uma análise de nível nacional do estado
atual, bem como para a definição de ações concretas.

Figura 4 – Imperativos para a modernização do setor da construção (adap. de [17])

Tendo como base todos os elementos referidos a figura 5 expressa os resultados da análise de
desempenho atual do setor, classificando-o em 5 intervalos correspondendo a um desempenho
ótimo (ao centro), bom, médio, mau e muito mau.
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Figura 5 – Análise crítica do desempenho do setor nos vários aspetos considerados.

O aspeto que mais se destaca pela negativa é a Litigância. A conflitualidade nos processos de
construção tem vindo a aumentar, condicionando o normal desenvolvimento do processo
construtivo. Devido à sua dimensão e implicações para a fileira e seus resultados, é um dos
aspetos que merece maior reflexão ao nível das estratégias para a inovação.
A crise afetou todas as atividades económicas, mas teve um efeito agravado no setor da
construção pela má imagem que se criou da indústria. Embora se verifique a recuperação da
atividade, a opinião generalizada sobre o setor é, ainda, má. A melhoria da visibilidade do setor
é um aspeto fundamental que contribuirá para alavancar outros fatores.
Importa destacar também um desempenho negativo ao nível dos processos e da colaboração
dos agentes. A falta de visão integrada do setor faz com que as empresas e os agentes operem
em silos/abordagem fragmentada [1][18], condicionando a colaboração dos agentes e o
desenvolvimento eficiente dos processos. Constituem exemplos desta situação:
- o processo construtivo e a relação observada entre os vários agentes (dono de obra,
projetistas, fiscalização, empreiteiro);
- a grande heterogeneidade das empresas em termos de dimensão e organização;
- a relação entre os vários negócios que operam na fileira.
Portugal é considerado um país mediano em termos de implementação de inovações [5][19].
Não sendo um resultado muito positivo, denota a capacidade e a aposta moderada da indústria
em alguns vetores como seja a regulamentação, os modelos de negócio e as exigências
ambientais. O fator que mais contribui para este resultado é o da tecnologia. São numerosos os
exemplos, nos vários segmentos da fileira, de inovação tecnológica, seja na produção de
materiais de construção, na gestão de contratos, desenvolvimento do projeto, apoio à
construção, utilização de dispositivos móveis, entre outros. Embora exista um grande caminho
a percorrer designadamente na generalização destas práticas, o desempenho atualmente a este
nível resulta positivo [5][20].

Benchmarking e resultados de outros países
Na atualidade é possível recolher resultados das estratégias de modernização do setor em
diferentes realidades. Conforme referido, o Reino Unido é um país com caminho percorrido
nesta matéria, sendo relevante avaliar o estado atual e os aspetos positivos e negativos
alcançados.
O documento enquadrador de toda a dinâmica da fileira estabelece um conjunto de metas que
estão alinhadas com as visões macro do setor. Maior eficiência na produtividade e na utilização
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de recursos, maior rapidez na produção do ambiente construído, menor consumo de recursos
financeiros, maior qualidade e menor impacto ambiental. Além destas metas, o documento
Britânico estabelece que a inovação a produzir na fileira tem objetivos em termos de mercado
interno e como forma de assegurar a competitividade da indústria a nível internacional;
internacionalização do setor e das empresas.
A materialização destas metas assentou num programa que integrou um plano de investimento,
um plano de inovação e definiu as entidades que do ponto de vista do Estado iriam assumir o
compromisso de desenvolver e implementar essas ações. Sendo uma visão estratégica de nível
Governamental, este, enquanto grande Dono de Obra, estabeleceu um plano de investimento
e mobilizou entidades para a definição das linhas gerais da nova visão do processo construtivo.
Desta task-force resultaram vários documentos orientadores para os agentes que têm como
denominador comum uma visão integrada do processo construtivo ao nível das suas fases e
requisitos de interação/colaboração entre os agentes. Os sistemas de informação surgem como
elemento facilitador através de novas metodologias de contratação e metodologias de trabalho
como o BIM – Building Information Model. Uma grande parte da estratégia de inovação surge
alicerçada na implementação do BIM segundo níveis de maturidade e com prazos de
implementação estabelecidos. Para o cumprimento destas metas foram mobilizadas várias
entidades estatais e associações que asseguram a estruturação das ações, desenvolvimento de
guias, a formação dos agentes, bem como todo o suporte às entidades adjudicantes.
Os balanços realizados têm concluído que existem progressos muito significativos. Estes
consubstanciam-se num conjunto de práticas que permitem o cumprimento dos objetivos, com
provas dadas em processos-piloto. Observa-se contudo que as práticas não se encontram ainda
generalizadas. Além de ganhos em termos de processos e utilização de tecnologia, interessa
destacar a visibilidade positiva alcançada para o setor.
Atualmente, as maiores preocupações centram-se na formação dos agentes o que permitirá
melhorar aspetos como a cultura e organização, os processos e a colaboração. Relativamente
a este último, os novos procedimentos de contratação e os modelos de negócio, quer das
entidades quer dos empreendimentos, são considerados essenciais para a mudança de
paradigma.
O BIM tem-se assumido como a face mais visível da inovação na construção. Contudo, e
conforme visto, esta metodologia reveste-se de um conjunto de fatores que são essenciais para
que contribua efetivamente para a melhoria do setor. Em algumas realidades verifica-se uma
desarticulação entre estes fatores, sendo genericamente apontado um foco excessivo na parte
da tecnologia/software. A Figura 6 pretende ilustrar o desfasamento na estratégia de inovação
em termos tecnológicos de vários países.

Figura 6 – Relevância das estratégias de inovação dos países (adap. de [21]).

Discussão - Proposta de ações
Qualquer estratégia com o objetivo de dinamizar o setor, designadamente nos domínios
estabelecidos pela União Europeia, deverá partir de um entendimento abrangente (conforme
descrito) e assumir que os objetivos/metas/desígnios se aplicam a toda a cadeia produtiva
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numa perspetiva integrada e ampla, que vai desde a ideia do investimento até à entrada em
operação do objeto construído e gestão da sua utilização, considerando todos os agentes e
componentes que com ela interagem.
Outros aspetos a considerar estão relacionados com:
- as estratégias desenvolvidas e a realização de um ponto de situação sobre as mesmas
e forma de enquadramento na estratégia global;
- as iniciativas implementadas e em curso, designadamente a sua forma de integração
na matriz de inovação. A este nível importa por exemplo dar nota da contratação
eletrónica que tem aplicação generalizada e que pode/deve ser melhorada no potencial
de aproveitamento pelo setor, da legislação de regulação da atividade e iniciativas
setoriais (de determinados donos de obra) que são inovadoras e que deverão ser
generalizadas a todo o setor da obra pública;
a
experiência
de
outros
países,
tendo
em
consideração
as
especificidades/singularidades dos setores, as necessidades e as diferentes
apostas/formas de dinamização;
Atendendo ao objetivo do presente trabalho a matriz que se apresenta (Figura 7) sistematiza
os vetores estabelecidos no documento europeu e enquadra algumas ações que deverão ocorrer
ao nível do Governo, das Empresas do setor e do Setor enquanto conjunto de atores coesos e
representados por entidades com esse fim específico.

Figura 7 – Síntese de ações e seu enquadramento ao nível dos vetores para a competitividade e tipo de agentes.

As diferentes ações tem graus de complexidade e implementação distintos, existindo algumas
que terão de ser consideradas prioritárias de modo a criar condições favoráveis para a
implementação de outras.
Face ao conjunto de iniciativas já realizadas e em curso assume-se que competirá ao Estado e
às entidades que representam o setor uma avaliação, reformulação e desenvolvimento de uma
estratégia abrangente.
Um aspeto fundamental e que não tem merecido a devida atenção (condicionando o sucesso de
muitas ações) é o desenvolvimento de uma avaliação e enquadramento das diferentes entidades
da esfera do estado que têm atribuições no setor. É essencial que se estabeleçam as necessárias
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reformulações (criação, reestruturação e extinção de entidades) e sejam atribuídas as
competências a par com uma capacitação em termos de recursos humanos e financeiros
compatíveis com os desenvolvimentos, suporte e controlo que estas entidades terão de
assegurar.
Adicionalmente, deverá ser enquadrado o papel das entidades de formação e investigação na
formação de novos profissionais, formação em novas áreas de profissionais do setor, entre
outros tipos de formação, bem como estabelecimento de linhas de investigação com entidades
do tecido empresarial do setor, reforçando os programas de financiamento existentes. Ao nível
da formação o setor como um todo e as empresas deverão trabalhar em conjunto na
identificação de necessidades e definição de programas.
Os resultados mostram que a generalização de práticas inovadoras no processo construtivo,
sobretudo ao nível da gestão do processo, carecem da definição de regras por parte dos donos
de obra públicos. Estes assumem o papel de agentes da mudança, devendo sistematizar os
requisitos e definir práticas a serem seguidas nos seus processos de obras. A abertura para
soluções experimentais por parte das empresas deverá ser admitida e promovida face ao futuro
enquadramento da contratação pública.
Este conjunto de ações permite criar as bases para uma redefinição do papel de alguns agentes,
criar uma cultura diferente no setor, promover uma relação colaborativa dos agentes e
promover a transformação dos processos.
Conforme referido, em termos tecnológicos, o setor apresenta já um desempenho positivo.
Embora exista alguma resistência à mudança, natural em todos os processo, os agentes têm
conseguido gerir as diferentes situações. É preciso ter a noção de que inovação não é sinónimo
de reinventar a roda! Existem processos que carecem apenas de modernização que pode
resumir-se à alteração do suporte; por exemplo passar do papel para sistemas de informação
ou passar da utilização de software stand alone para sistemas na cloud. A noção de inovação
não disruptiva pretende evitar que ocorram situações como a apresentada na Figura 6, havendo
um equilíbrio entre a implementação de novas tecnologias, a melhoria dos processos por elas
potenciada e a formação/acompanhamento das pessoas que realizam esses processos e operam
essas tecnologias. A sistematização e divulgação de casos de sucesso, a análise de desempenho
da implementação de novas tecnologias uma visão dos benefícios globais são aspetos chave
para a melhoria dos processos.
O clima de conflitualidade existente no setor não é benéfico para a implementação de medidas
inovadoras. Este é aliás um dos aspetos considerados com desempenho mais negativo no retrato
atual. Embora esteja relacionado com a necessária redefinição das entidades, é necessário
inverter esta tendência. A legislação de enquadramento do setor, os reguladores e os donos de
obra públicos deverão ser capazes de inverter a situação criando um ambiente favorável para
o desenvolvimento dos processos. Novos métodos de contratação, ou a exploração de outros
existentes devidamente suportados por recomendações resultarão em benefícios para todas as
partes e para a competitividade e visão do setor.
Este último ponto leva ao aspeto da visibilidade. Um setor que não se identifica como tal e que
não tem uma linha de comunicação é permeável aos ataques e às circunstâncias da atividade.
Portugal tem excelentes exemplos da implementação de ações que visam a preservação do
ambiente, o reaproveitamento de materiais, a ecoeficiência, entre outros. Contudo, a face
mais visível do setor são as derrapagens nos orçamentos (sem se averiguar a sua causa) ou os
acidentes de operários. As entidades que representam o setor têm aqui um papel fundamental
na identificação da cadeia de valor e na promoção do marketing do setor, seja a nível interno
ou externo.

Conclusões
Os desafios colocados ao setor são ambiciosos e carecem de uma estratégia agregadora e
abrangente.
O setor da construção carece de um esclarecimento/redefinição sobre a sua abrangência e o
papel dos diferentes agentes/entidades.
Existem aspetos de base para a mudança na indústria que passam pela noção da cadeia de
valor, da abrangência do processo construtivo e da transversalidade dos processos e da ação
dos agentes.
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Existem vários exemplos de ações inovadoras. Contudo são muito poucas as que têm visibilidade
e generalização necessária.
O desenvolvimento de ações inovadoras no setor não implica que sejam adotadas medidas
disruptivas.
Os donos de obra públicos têm um papel fundamental na dinamização de ações de inovação no
setor, seja pela utilização de procedimentos inovadores, seja pelo estabelecimento de novos
requisitos, utilização de novas tecnologias e abertura para o teste e implementação de novos
processos e soluções.
A experiência mostra que deve existir um equilíbrio entre a adoção de tecnologia, a sua
aplicação aos processos e o envolvimento (formação) das pessoas/entidades/agentes neles
envolvidos.
Deve existir um esforço conjunto na promoção e reconhecimento da construção enquanto uma
atividade económica estruturante e com valor acrescentado para a sociedade.
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Abstract
Construction project tends to be divided into units. Each of them is subject to a series of construction processes conducted
by specialized work crews. Repeating each process helps gain more experience and improve work organization and safety,
contributing to better eﬃciency, shorter lead times and lower overall costs. The time needed to complete a building project
is prone to numerous risk factors which may easily derail schedules. Therefore, construction should be scheduled in a way
that is unlikely to be aﬀected by external disruptions and allows for acceptable risk. This article proposes a simulation
method for planning linear construction projects which take into account the learning-forgetting phenomenon and random
execution condition. This allows coordinating processes over time to eliminate unnecessary idle time for crews, while
maintaining a speciﬁc probability of timely completion.
Keywords
project scheduling; repetitive processes; learning-forgetting theory; simulation method
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Applying the Learning-Forgetting Theory for
Scheduling Repetitive Construction Processes
1. Introduction
Construction projects encompass within their scope frequently repeated works conducted
on identical or similar work units. Such projects are exemplified by multi-storey buildings,
highways and pipelines. Identically composed crews carry out construction processes
on successive work units in the same cyclical and parallel order, with each subsequent
process beginning only after work on a given unit has been completed by the previous crew.
The Critical Path Method (CPM) is not effective for scheduling repetitive processes. Methods
based on the Line of Balance (LOB) concept are usually applied to plan linear projects. These
methods focus on scheduling tasks for carefully selected work crews by coordinating activities
in time in such a way as to eliminate unnecessary idle periods in the operation of resources.
The most well-known methods deriving from LOB include Linear Scheduling Method (LSM) [7],
Productivity Scheduling Method (PSM) [9], [10], Vertical Production Method (VPM) [13]
and Repetitive Scheduling Method (RSM) [2]. These use graphic modelling, optimization
methods, elements of network planning and, most importantly, take into account constraints
between activities executed on the same floor and a different floor [17]. All these planning
techniques fall under the umbrella term of Linear Scheduling Method (LSM). The analysis
of interconnections between processes executed on successive work units allows establishing
the controlling sequence of processes, whose practical importance is the same as that
of the critical path for CPM [2].
The majority of existing methods for scheduling construction projects is applicable under
deterministic conditions. While schedules developed in this way greatly facilitate modelling
complex projects, they are prone to fall out of date under real-life conditions. This is true
particularly of the building industry which differs to a large extent from manufacturing where
production takes place under stable technical and organizational conditions. Construction
is more exposed to risk factors and uncertainty than other branches of the national economy
[16]. The effect of external factors on the implementation of a building project is magnified
by the large number of participants and long implementation cycles. The complexity
of an undertaking and the period of its implementation increase in step with the force of risk
factors, as it becomes more difficult to evaluate their probability and predict their possible
effects [19]. A schedule should be developed for an acceptable risk level. A commonly used
way to make schedules more robust against disruptions is to allocate time buffers (reserves).
Time buffers are used to ensure the timely completion of individual processes and the project
as a whole. The main problem is to size the time buffers adequately, as this may affect
the duration of the works.

2. The Learning-Forgetting Effect
As the same work processes are repeated on successive units, work crews acquire experience
which helps to shorten lead times and reduce labour costs. Developing a schedule requires
determining work efficiency to allow tracking the time and cost of the undertaking. In the
case of projects consisting of repetitive processes, the scheduling stage should allow for past
experience contributing to reducing the work time, in order to gain an edge at the bidding
stage.
The learning theory aims to mathematically describe the relations between work repetition
and efficiency. This is true where workers carry out standard productive operations, whereby
they improve their skills and possibly also learn how to use their workplace in a more
ergonomic way.
The oldest basic learning model is Wright’s exponential model [18] from 1936:

tn  t1  nl ,

(1)
where: tn − lead time of process performed on work unit n, t1 − lead time of process
performed on the first work unit, n − number of process repetitions, l − reduction parameter
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reflecting the slope of logarithmic curve. It is assumed that l  

log s
, and s − known
log 2

as learning rate − is defined as a time reduction percentage that results in doubling
the production output.
Work interruptions mean that crews need longer times to complete operations on successive
units. Short interruptions lead to a partial loss of experience, while in the case of sufficiently
long ones, the loss may be complete [8]. Forgetting as a result of work interruptions is
a reverse process to acquiring experience [1], [5] and contributes to longer lead times.
Globerson and Levin [1] proposed the so-called S-shaped Forgetting Function, which is easily
applicable to the simulation method for the reason that the forgetting effect depends directly
on the length of work interruption ∆t:

tb  t1  [t1  tw ]  (a  t  1)  eat ,

(2)
where: tw − duration of subsequent process if no interruption occurred, a − forgetting
coefficient, e − base of natural logarithm.
The effect of experience on work efficiency was also surveyed in the construction industry,
for example, in works related to reinforced concrete floors [15], roof coating [12], reinforced
concrete piles [4] or installing rebars [6]. The learning curve was used also for planning
motorway construction [3] as well as the installation of underwater caissons [14]. It is usually
assumed that the rate of experience for most processes within the construction industry
ranges from 70% to 95%.
The learning-forgetting theory was also used for scheduling construction projects. Lam
et al. [8] used Wright’s model [18] and S-shaped Forgetting Function [1] to plan undertakings
by the LOB method under deterministic conditions. Lutz et al. [11] took into account
the learning effect only in a repetitive process simulation. They assumed that the duration
times of construction processes, might be shortened by up to 25% thanks to the experience
curve.

3. The Method of Determining Time Buffers for Linear Construction
Project Planning
A sequence of processes i (i = 1, 2, …, n) is to be performed on each unit j (j = 1, 2, …, m)
in unchanged order. The time for completion of works by crew i on unit j equals tij.
s
 0 (Fig. 1).
The starting date of the first process on the first unit is t11

unit
m

t1,m-1

. . .

t2,m-1

m-1
.
.
.

tn-1,m-1

tn,m-1

. . .
. . .
. . .

2

. . .

1

dn-1,n

d1,2

time

Figure 1 − Line of Balance diagram

The shortest project cycle with crews operating continuously can be achieved at critical
(maximum) proximity of the neighbouring broken lines (sections on the Line of Balance
diagram) reflecting the progress of individual processes. Process i+1 should start relative
to i with a delay of di,(i+1). That delay can be calculated under deterministic conditions using
the formula below:
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ti1
t  t  t
 i1 i 2 (i 1)1
di,(i 1)  max 
.
(3)
m
m 1
  tij   t(i 1) j
 j 1
j 1
The following formula defines finish dates for processes within the first series string
on successive work units j (j = 1, 2, …, m) and start dates for subsequent processes (j + 1):
j

t1fj   t1k ,
k 1

(4)

while the start date for the subsequent process (i ≥ 2) can be defined using another formula,
namely:
i

j 1

s 1

k 1

tijs   d(s 1), s   tik .

(5)

Under random conditions, lead times tij for processes i (i = 1, 2) on successive units
j (j = 1, 2, …, m) are random variables Tij with expected (average) value E(Tij) and variance
D2(Tij). Random variable parameters can be established by analogy to PERT for the following
variants: tija − optimistic time estimate, tijm − most likely time estimate, and tijb − pessimistic
time estimate. Random variables have the effect that the process finish and start dates
scheduled according to formulas (4) − (5) fall out of date, leading to a possible discontinuity
in crew operations and extending the lead time for the entire project.
The following procedure is proposed as a way for repetitive-process project schedules
to increase the probability of work continuity, while also ensuring that the crews can meet
the baseline finish date with a specific degree of probability.
1. Define parameters types for the time distribution of the duration of construction
processes. The formula below should be used to define the distribution function of project
duration by the Monte Carlo method, without taking into account the learning effect but
considering that the processes are begin at the earliest possible dates (directly after the
completion of a previous process on the same unit and the completion of works on the prior
unit):

tsi 1, j  ti 1, j
tijs  max  s
,
ti,  j 1  ti,  j 1

(6)

s
0.
where: tij − crew work time i (i = 1, 2, …, n) on unit j (j = 1, 2, …, m) and t11
2. Agree with investor on baseline finish date Td and assess probability R of meeting
that time-limit based on a previously calculated distribution function.
3. Perform model simulation having regard to the learning-forgetting effect and assuming
that processes start at earliest possible dates. The learning rate and forgetting coefficient
should be based on the contractor’s real-life expertise or literature describing relevant tests
performed under comparable conditions. Calculate total idle time for all crews. Baseline
finish date Td will be met with probability R thanks to process duration being shortened
as a result of learning. This allows for a time reserve that can be used to increase the work
continuity without altering the probability of timely completion on baseline finish date.
4. Delay start date of works (process strings performed by the same crew) and improve
solution − introduce Buffer Times di,(i+1). Delaying the start date of works contributes
to reducing idle times, whereby forgetting effect is eliminated. Minimalizing of forgetting
effect causes, as a result, shortens process duration times. Buffer Times may not affect
the project’s baseline finish date. This stage analyses project variants for different values
of di,(i+1), where process start date ij is the greater of the values calculated on the basis
of (5) and (6). The acceptable variant is a solution which meets the baseline finish date. Total
crew idle time is calculated for each variant. This test aims to find the minimum idle time
variant. This paper seeks to find a suboptimal solution through a heuristic algorithm − simple
hill climb algorithm. As the next step, an optimization algorithm is developed
and implemented in simulation software.
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4. The Learning-Forgetting Theory Applied to Schedule Crew Works
Related to the Implementation of Repetitive Construction Processes
Under Random Conditions
This section presents the proposed method used as an example to schedule interior finish
works in a multi-storey building. It is assumed that each floor requires the same amount
of work, while crew efficiency depends on equipment efficiency (impossible to modify
continuously duration time of processes), leading to variation in lead times for successive
construction processes conducted on the same work unit. Each floor requires five construction
processes in succession. The following triangular time distributions for work duration have
been adopted (Table 1).
Table 1 − Durations of construction processes conducted on each floor
Process
Partition walls
Plasters
Backings
Painting
Floors

Optimistic time
estimate ta
[days]
30
13
36
17
14

Most likely time
estimate tm
[days]
31
15
38
19
15

Pessimistic time
estimate tb
[days]
35
19
43
22
17

The simulation model implements Wright’s exponential learning model − formula (1)
and Globerson and Levin’s forgetting model − formula (2).
It is assumed that the learning rate and forgetting coefficient are the same for each process,
standing at s = 0.95 and a = 0.15, respectively. Independent random number generators
(in the range from 0 to 1) were used to produce random variables representing the duration
of construction work. The simulator was developed in GPSS World language from Minuteman
Software.
The linear project simulation tests were performed in line with the proposed method but
disregarding the learning-forgetting effect, with the earliest possible times adopted
as process start dates. Based on the results, a baseline contract period of Td = 668 days was
agreed upon, with 60% probability of timely completion. The overall idle time for all work
crews on all floors was 834 days. The tests were repeated with the learning-forgetting effect
factored in. The probability of Td = 594 days was 60%, with idle time equal to 624 days. Fig. 2
presents distribution functions, while fig. 3 contains total idle times for selected solutions
adjusted for time buffers. The suboptimal solution features the following buffer lengths:
d12 = 87, d23 = 15, d34 = 271, d45 = 67 days. Idle time was reduced to 136 days in all, which
means 9.07 idle days for each floor, or 1.81 average idle time for each crew.

Figure 2 − Probability of meeting the project deadline
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Figure 3 − Summed idle times in crews work

5. Conclusion
Reference should be made to the learning-forgetting effect in scheduling linear projects such
as high-rise buildings, roads and pipelines. This allows the project lead time to be estimated
with more precision as well as ensures a competitive edge at the bidding stage. Scheduling
project work requires construction-specific risk factors to be considered so as to prevent
the schedule from becoming outdated and, in particular, to anticipate finish date delays.
Linear project schedules can be protected from disruptions by allowing for delayed beginnings
of successive processes (time buffers). It is also important to strive to eliminate idle periods
which result when a preceding crew takes more time than planned to complete processes
on a unit. Experience shows that delaying the work of crews carrying out repetitive processes
contributes to reducing idle time as well as minimizing the forgetting effect, which leads
to shorter lead times. At the same time, time buffers do not affect the baseline finish date.
Research on the influence of experience and forgetting effect as well as time dispersion
should be of interest to construction professionals and scholars alike, as it allows a more
precise estimation of the duration of construction processes. By using the Monte Carlo
simulation, the proposed method allows linear construction project planning to take account
of random conditions and learning−forgetting effect, while time buffers help to keep
to the base line finish date at a given probability level, while also reducing idle time.
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Abstract
In Brazil, the civil works, such as the construction of public property and buildings suﬀer from problems of delay in delivery
and the cost above the planned. Such situations often derail a project, generating losses for companies and damages in the
ﬁnancial sector. In order to avoid surprises during the course of the work, this article will discuss the project follow-up using
the methodology of the earned value analysis through a bibliographical study of the origin of the method considering its
relevance and application in projects of civil construction. It will also be presented the formulas and the charts for
monitoring. This methodology has characteristics of a system a predictor/corrector, that allows the project manager explores
future scenarios based on the tasks performed and make decisions to suit the current planning.
Resumo
No Brasil, as obras civis, como a construção de bens públicos e ediﬁcações sofrem com problemas de atraso nas entregas e
o custo acima do planejado. Tais situações costumam inviabilizar um projeto, gerando prejuízos para as empresas e
desfalques no setor ﬁnanceiro. A ﬁm de evitar surpresas no decorrer da obra, este artigo abordará o acompanhamento do
projeto utilizando a metodologia da análise de valor agregado através de um estudo bibliográﬁco da origem do método
considerando a sua relevância e aplicação em projetos na área da construção civil. Também serão apresentadas as fórmulas
referentes aos índices de acompanhamento e os gráﬁcos evolutivos. Esta metodologia possui características de um sistema
preditor/corretor, ou seja, permite ao gerente da obra prospectar cenários futuros com base nas tarefas executadas e tomar
decisões para se adequar ao planejamento vigente.
Keywords
Earned Value Analysis; Construction Industry; Construction Management
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Análise de Valor Agregado no Acompanhamento
de Projetos no Setor da Construção Civil
1. Introdução
O setor da construção civil apresenta uma demanda crescente de desenvolvimento de práticas
para auxiliar a gestão de seus projetos. Apesar de ser um dos setores com maior
movimentação financeira, o mesmo ainda apresenta problemas com relação ao
gerenciamento de prazo e custos dos seus projetos.
Como exemplo recente, o Brasil possui o caso das obras dos estádios construídos e reformados
para sediar a Copa do Mundo 2014. Os projetos, no total, apresentaram um acréscimo de 42%
no custo e apenas dois estádios, dentre os doze que sediaram os jogos, foram entregues
dentro dos prazos previstos. [1]
Porém, estes problemas não são exclusividade brasileira. Segundo a pesquisa PM Survey
realizada desde 2002 pelo Project Management Institute (PMI), em 2012, foi relatado que dois
dos problemas mais frequentes em projetos são: não cumprimento dos prazos e do orçamento
estabelecidos. [2]
A fim de auxiliar o gerenciamento dos projetos com relação a estas duas temáticas, prazo e
custo, foi desenvolvida a ferramenta denominada Método do Valor Agregado. Segundo o PMI
[3], o gerenciamento do valor agregado é uma metodologia que combina escopo, cronograma,
e medições de recursos para avaliar o desempenho e progresso do projeto.
Na construção civil, este método é utilizado no acompanhamento do cronograma físicofinanceiro da construção, durante o andamento das atividades do canteiro de obras. Ele
auxilia a analisar tanto as atividades já realizadas como também o desenvolvimento de
previsão de cenários futuros. [1]
Segundo Vargas [4], um dos principais objetivos da análise do valor agregado é a partir do
desempenho do projeto, projetar os custos e prazos futuros e, desta forma, auxiliar nas
respostas sobre custo e prazo final do projeto. Sendo assim, a ferramenta tem caráter de
prevenção.
Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais
características da técnica de Análise do Valor Agregado (AVA), em inglês Earned Value
Analysis, no gerenciamento de prazos e custos em empreendimentos da construção civil. E,
apresentar os gráficos das possíveis situações em um projeto com relação ao planejamento
físico-financeiro.
A metodologia será baseada em pesquisa bibliográfica para a apresentação da origem do
método e também das suas características. Em seguida, com base nos estudos e práticas
desenvolvidas pelos autores em gerenciamento do projeto, serão apresentados os conceitos
básicos para a aplicação do método e a análise gráfica dos possíveis cenários.

2. Metodologia da Análise de Valor Agregado
A desenvolvimento da Análise do Valor Agregado (AVA) ocorreu no Departamento de Defesa
(DoD) dos Estados Unidos, na década de 60, o qual tinha o objetivo gerenciar seus projetos,
como o desenvolvimento de caças, mísseis, porta aviões e bombas. [1]
Com o passar dos anos, tornou-se importante na área de gerenciamento de projetos e custos
e vem sofrendo influências e evoluções com a sua utilização tanto nas agências
governamentais como na indústria privada. Dentre os pesquisadores sobre o assunto, os mais
reconhecidos e influentes são: Henrry Gantt, Lillian Galbreth, Frank Galbreth e Frederick W.
Taylor. [1]
Em 1987, foi inserida pela primeira vez uma visão geral da AVA no guia de boas práticas em
gerenciamento de projetos elaborado pelo PMI (PMBOK). A análise foi sendo ampliada desde
então e, na 5ª edição, encontra-se dentre as técnicas e ferramentas de controle dos custos.
[3]
Em 1995 foi aplicada à indústria americana através da criação da norma técnica ANSI EIA 748A. No ano seguinte, foi publicado o Earned Value Management Implementation Guide
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(EVMIG), que foi uma revisão do C/SCSC tornando-o mais simples e prático para ser adotado,
reduzindo para 32 critérios. [5]
Esta norma ANSI/EIA 748 da American National Standards Institute determina uma
terminologia específica usada no Método do Valor Agregado. Os três parâmetros básicos
utilizados na análise são: BCWS (Budget Cost of Work Scheduled), BCWP (Budget Cost of Work
Performed) e ACWP (Actual Cost of Work Performed) que traduzidos para o português, valor
planejado, valor agregado e custo real, que serão apresentados mais adiante.

2.1. Definição
O Método do Valor Agregado é utilizado como um mecanismo de previsão dos cenários futuros
apresentados para que sejam tomadas medidas corretivas ao longo do desenvolvimento do
projeto, de forma que a equipe de planejamento junto com a equipe de produção consiga
reverter situações adversas com relação a prazo e custo, buscando soluções para colocar a
obra nos eixos, com o objetivo que a obra atenda ao prazo e custos pré-determinados, ou
para rever o planejamento para a nova realidade. [6]
Esta medida de predição permite ao gerente da obra, criar cenários futuros utilizando como
base os dados coletados no próprio projeto, enquanto o trabalho é executado. As informações
se baseiam no desempenho passado e no desempenho futuro esperado do projeto, gerando
indicadores de desempenho que permitem o gerente da obra ver os impactos das atividades
no projeto. [3]
A conjectura das entregas do projeto permite corrigir as ações tomadas pela gerência. Desta
maneira, o método do valor agregado pode ser considerado um sistema preditor-corretor, pois
possibilita o gerente, de acordo com a estratégia planejada, adequar o progresso da obra,
corrigindo possíveis desvios.
Sendo assim, para que possa ser desenvolvida a apresentação do método, é necessário
retornar aos três parâmetros básicos supracitados.
O valor planejado (VP), segundo o PMI [3], é o orçamento autorizado designado para cada
atividade do empreendimento. A soma do custo de todas as atividades planejadas gera um
orçamento final, chamado de orçamento no término (ONT).
O valor agregado (VA) é a medida do trabalho executado expressa em termos do custo de
cada operação. O VA é frequentemente usado para calcular a percentagem concluída de um
projeto, sendo monitorado pelo gerente no progresso dos serviços realizados, para determinar
a situação atual, e de forma acumulativa para determinar as tendências de desempenho em
longo prazo. [3]
O custo real (CR) é o custo realizado do trabalho executado. Desta forma, o CR não terá
limitante, contabilizando o custo do andamento do projeto independente do valor agregado e
o valor orçado. [3]
Baseado nesses três parâmetros, a seguir, serão apresentados os índices que irão auxiliar na
AVA do projeto.

2.2. Índices de Desempenho
Uma vez obtidos os parâmetros (VP, VA e CR), a Análise do Valor Agregado é realizada por
correlação entre esses valores, a partir da obtenção da variação de custo e prazo (Tabela 1) e
dos índices e estimativas (Tabela 2).
Tabela 1 – Fórmula para o cálculo da variação de custo e prazo.

Variação

Fórmula

Observações

Variação de Custo (VC)

VC=VA-CR

VC>0 projeto abaixo do orçamento
VC=0 projeto dentro do orçamento
VC<0 projeto acima do orçamento

Variação de Prazos (VPR)

VPR=VA-VP

VPr>0 Projeto adiantado
VPr=0 Projeto dentro do prazo
VPr<0 Projeto atrasado
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O VC informa sobre a seu desempenho quanto ao orçamento previsto. Se o projeto está
economizando, gastando mais do que o planejado ou igual. Já o VPR informa se o projeto está
adiantado, atrasado ou o prazo em relação ao cronograma.
Tabela 2 – Fórmulas para o cálculo os índices da AVA.

Índice

Fórmula

Observações

Índice de Desempenho
de Custos (IDC)

IDC = VA/CR

IDC >1 projeto abaixo do orçamento;
IDC = 1 projeto dentro do orçamento;
IDC < 1 projeto acima do orçamento.

Índice de Desempenho
de Prazos (IDP)

IDP = VA/VP

IDP>1 projeto adiantado;
IDP=1 projeto dentro do prazo;
IDP<1 projeto atrasado.

Índice de Desempenho
de Custo de Recuperação
(IDCR)

IDCR = (ONT – VA)/(ONT – CR)

Estimativa para o
Término (EPT)

EPT = ONT-VA

Baseado no orçamento orginial

EPT = (ONT – VA)/IDC

Baseado no desempenho de custos

EPT = (ONT – VA)/(IDC x IDP)

Baseado no desempenho de custos e
prazo

ENT = CR + ONT - VA

Baseado no orçamento orginial

ENT = CR + (ONT – VA)/IDC

Baseado no desempenho de custos

ENT = CR + (ONT- VA)/(IDC x IDP)

Baseado no desempenho de custos e
prazo

Duração no Término
(DNT)

DNT = DP/IDP

DP = Duração prevista

Variação de Prazo no
Término Duração no
Término (VPNT)

VPNT = DP - DNT

VPNT>0 projeto atrasado;
VPNT=0 projeto dentro do prazo;
VPNT<0 projeto adiantado.

Variação de Custo no
Término (VNT)

VNT = ONT - ENT

Estimativa no Término
(ENT)

3. Gráficos Evolutivos
O sucesso de uma construção é medido pela qualidade final do produto e o cumprimento do
prazo e orçamento, e atendento as expectativas do cliente. [3]
Para o caso de um Projeto ABC que tem previsão de duração de 1 ano com orçamento de X
reais aprovado, se após 6 meses, tiver gasto 50% de X, não obrigatoriamente o projeto está
dentro do custo e do prazo planejado.
Portanto, de acordo com as medições da análise de valor agregado, podemos medir o sucesso
de uma obra quanto as áreas de tempo e custo.
Para explicitar esta análise, com o apoio das ferramentas Microsoft Project e Microsoft Excel,
a seguir serão apresentados nove cenários possíveis com relação ao prazo e ao custo a partir
da apresentação da curva “S” (curva de desempenho de custos).
Para esta simulação de cenários, foi utilizado o projeto fictício XPTO com previsão de duração
de 22 meses e orçamento de R$ 10.000,00. O período escolhido para a análise foi na metade
do cronograma do projeto (dezembro de 2017), sendo o VP igual a R$ 5.000,00. Para cada
curva apresentada, foram calculados os índices de desempenho e estimativas para a
realização da análise.
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A situação ideal está ilustrada na Figura 1 mostra que as curvas S do Valor Planejado, Custo
Real e Valor Agregado coincidem. Isto quer dizer que o projeto foi planejado e esta sendo
executado corretamente de forma que se encontra dentro do custo orçado e do prazo
estipulado previamente.
Para alcançar essa situação, é necessário primeiramente um planejamento muito bem
detalhado e realista de forma que seja tangível.

Figura 1 – Curva S de um projeto com custo e prazo previsto.
Tabela 3 - Índices (Figura 1)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
5.000.000
5.000.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1
1
0,5

Índice

VC
VPr
IDC

0
0
1

EPT

Otimista - 5.000.000
Realista - 5.000.000
Pessimista - 5.000.000

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista - 10.000.000
Realista - 10.000.000
Pessimista - 10.000.000
0
0

Há situações de imprevistos ou falhas no planejamento que levam o projeto a ter a
necessidade de um desembolso de verba acima ou abaixo do previsto. O Custo Real da obra
pode se encontrar abaixo ou acima do previsto inicialmente, como mostrado nas Figuras 2 e
3, respectivamente, apresentadas abaixo.
Para o cenário da Figura 2, o VC é maior que zero e o IDC maior que um. Já o VPR é igual à
zero, o IDP igual a um e o VPNT igual à zero, identificando que o projeto está dentro do
prazo.

Figura 2 – Curva S de um projeto com custo abaixo e dentro do prazo.
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Tabela 4 - Índices (Figura 2)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
5.000.000
4.500.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1
0,91
0,5

Índice

VC
VPr
IDC

5.000.000
0
1,11

EPT

Otimista: 5.000.000
Realista: 5.000.000
Pessimista: 5.000.000

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 10.000.000
Realista: 10.000.000
Pessimista: 10.000.000
0
5.000.000

A seguir, com o prazo ideal e o custo acima, o índice VC é menor que zero e o IDC menor que
um. Já os índices VPR, IDP e VPNT permanecem iguais à situação da Figura 2.

Figura 3 – Curva S de um projeto com custo acima e dentro do prazo.
Tabela 5 - Índices (Figura 3)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
5.000.000
5.750.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1
1,18
0,5

Índice

VC
VPr
IDC

-750.000
0
0,87

EPT

Otimista: 5.000.000
Realista: 5.750.000
Pessimista: 5.750.000

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 10.750.000
Realista: 11.500.000
Pessimista: 11.500.000
0
-750.000

De forma análoga, é possível observar falhas no prazo do projeto, onde este pode estar
atrasado ou adiantado em relação ao previsto, nas Figuras 4 e 5.
Para o cenário da Figura 4, o VC é igual a zero e o VPR menor que zero. O índice IDC é igual a
um e o IDP menor que um.

Figura 4 - Curva S de um projeto dentro do custo e com prazo atrasado.
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Tabela 6 – Índices (Figura 4)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
3.750.000
3.750.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
0,75
1,00
0,67

Índice

VC
VPr
IDC

0
-1.250.000
1,00

EPT

Otimista: 6.250.000
Realista: 6.250.000
Pessimista: 8.333.333

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 10.000.000
Realista: 10.000.000
Pessimista: 12.083.333
-0,17
0

A seguir, na Figura 5, o VC é igual a zero e o VPR menor que zero. O índice IDC é igual a um e
o IDP menor que um.

Figura 5 - Curva S de um projeto dentro do custo e com prazo adiantado.
Tabela 7 - Índices (Figura 5)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
6.000.000
5.000.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1,2
1,0
0,42

Índice

VC
VPr
IDC

0
1.000.000
1,0

EPT

Otimista: 4.000.000
Realista: 4.000.000
Pessimista: 3.333.333

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 10.000.000
Realista: 10.000.000
Pessimista: 9.333.333
0,08
0

A combinação de atraso ou adiantamento dos projetos associados a variações positivas e
negativas do custo também podem ser observadas nos casos de gerenciamento de projetos.
Estes cenários estão apresentados nas Figuras 6, 7, 8 e 9.
Na condição da Figura 6, de custo abaixo do planejado e prazo atrasado, o VC está acima de
zero e o VPR está abaixo de zero. Já o índice IDC está maior que um e o IDP menor que um.
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Figura 6 - Curva S de um projeto com custo abaixo e com prazo atrasado.
Tabela 8 - Índices (Figura 6)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
3.750.000
3.000.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
0,75
0,89
0,67

Índice

VC
VPr
IDC

750.000
-1.250.000
1,25

EPT

Otimista: 6.250.000
Realista: 5.000.000
Pessimista: 6.666.666

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 9.250.000
Realista: 8.000.000
Pessimista: 9.666.666
-0,17
750.000

Ao contrário do cenário da Figura 6, o projeto na Figura 7 está com o VC menor que zero e o
VPR maior que zero. Já o índice IDC está menor que um e o IDP maior que um.

Figura 7 - Curva S de um projeto com custo acima e com prazo adiantado.
Tabela 9 - Índices (Figura 7)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
5.750.000
7.475.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1,15
1,68
0,43

Índice

VC
VPr
IDC

-750.000
750.000
0,77

EPT

Otimista: 4.250.000
Realista: 5.525.000
Pessimista: 4.804.347

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 11.725.000
Realista: 13.000.000
Pessimista: 12.279.347
0,07
-1.725.000
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Na Figura 8, o projeto está com o custo abaixo do valor planejado e o prazo está adiantado. O
VC está abaixo de zeroo projeto na Figura 7 está com o VC menor que zero e o VPR maior que
zero. Já os índices IDC e IDP são maiores que um.

Figura 8 - Curva S de um projeto com custo abaixo e com prazo adiantado.
Tabela 10 - Índices (Figura 8)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
5.750.000
4.025.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
1,15
0,71
0,43

Índice

VC
VPr
IDC

1.725.000
750.000
1,43

EPT

Otimista: 4.250.000
Realista: 2.975.000
Pessimista: 2.586.956

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 8.275.000
Realista: 7.000.000
Pessimista: 6.611.956
0,07
1.725.000

Por fim o cenário a seguir, ilustra a situação de um projeto que está com o custo acima do
planejado e o prazo atrasado. A pior situação que um projeto pode apresentar. Como pode
ser observada, na Figura 9, a curva de valor agregado está abaixo da curva de custo real está
acima da mesma. Desta maneira, o VC e o VPR estão menores que zero e os índices IDC e IDP
menores que um.

Figura 9 - Curva S de um projeto com custo acima e com prazo atrasado.
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Tabela 11 - Índices (Figura 9)

Índice
VP
VA
CR

Valor
5.000.000
4.000.000
5.800.000

Índice
IDP
IDCR
DNT

Valor
0,80
1,43
0,63

Índice

VC
VPr
IDC

- 1.800.000
-1.000.000
0,69

EPT

Otimista: 6.000.000
Realista: 8.700.000
Pessimista: 10.875.000

VPNT
VNT

ENT

Valor
Otimista: 11.800.000
Realista: 14.500.000
Pessimista: 16.675.000
-0,13
-1.800.000

4. Conclusão e Considerações Finais
O presente trabalho abordou a origem e as características da Análise de Valor Agregado que é
uma ferramenta de gestão de projetos amplamente utilizada para o controle do seu
desenvolvimento ressaltando que esta técnica fornece uma visão realista do desempenho do
projeto.
O setor escolhido para o estudo da AVA foi o da Construção Civil pelo fato de apresentar
muitas dificuldades com relação à aplicação das boas práticas de gerenciamento de projetos.
Além disso, o setor possui uma grande representatividade econômica, política e social no país
e no mundo.
Com a análise gráfica apresentada pode-se observar que muitos podem ser os cenários
durante a execução do projeto, mas é importante ressaltar que o resultado obtido também
depende da fase inicial de planejamento. Uma vez que esta fase contenha falhas, é muito
provável que a execução tenha problemas.
Contudo, o objetivo foi apresentar as situações dentro de um ambiente de projeto
relacionadas ao custo e ao prazo e as respostas que podem ser obtidas a partir desta análise.
Também foi possível observar que apesar de envolver ferramentas conhecidas na gestão de
projetos, a experiência da equipe é fundamental. Esta deve ter a capacidade de ler os
resultados obtidos, identificar os problemas e elaborar estratégias para buscar o atendimento
das datas do projeto e também dos seus gastos.
Contudo, a AVA permite adoção de ações preventivas e corretivas caso as tendências
indiquem que o projeto excederá o orçamento ou o prazo final previsto tendo como base a
análise conjunta do escopo, cronograma e custo do projeto, para então comparar com o
trabalho realizado até a data da medição.
Durante o desenvolvimento do trabalho, não foram estudadas medidas para traçar as
estratégias para cada cenário. Este desenvolvimento pode ser realizado em um trabalho
futuro. Como também a possibilidade de nalisar um projeto real já concluído e a formalização
das práticas aplicadas.
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Abstract
The objectives in each construction process can be multiple. However, the constructions have to be carried out under some
restrictions concerning prize and terms. They constitute some strategic and interdependent goals. In other words: “time is
money”. Several papers support that seasonal eﬀects do inﬂuence the construction execution rate. Thus, most of them try to
improve the forecasts by evaluating and joining them to the planning, though always measuring their inﬂuence indirectly. In
this paper, we suggest a methodology to directly measure the inﬂuence of the seasonal factors as a whole over the
construction earned value. Additionally, we apply it to a certain case study regarding the subsidised housing of public
promotion in Castilla-La Mancha region (Spain). It is worth mentioning that our results have been clarifying: we have
calculated the average monthly production for each month a year with respect to the annual monthly mean. Moreover, the
diﬀerences regarding the average monthly production we have contributed are quite signiﬁcant and hence, they have to be
taken into account for each earned value forecast so that a project becomes reliable.
Keywords
Seasonal factors; Earned value; Cash ﬂows; Construction
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Introduction
By a seasonal factor, we shall understand any pattern which is repeated each year in a same month regardless its cause. Such
a concept is due to Granger [1] who also rated that according to four broad groups described as follows:
•

Climatic factors: they include different hours of light per day, different hours of sunshine, temperature fluctuations,
cold spells, frosts, snow, heat spells, heavy rainfalls, storms, heavy winds, as well as other weather variables having
direct impact in the construction output. These factors will influence the output with different intensities depending on
the stage of the project.

•

Calendar factors: the number of actual working days that influence the monthly output calculated as the difference
between the number of days in a given month (28 to 31 days) and the number of public holidays. It is worth noting that
the number of working days can vary greatly on a monthly basis.

•

Date factors: they mainly refer to holidays. Though these factors are not related to any season at a first glance, they
have been made oficial by tradition. This is the case of summer holidays or Christmas, to name a few. Several building
companies are then forced to stop the production over entire weeks since most of the local companies associated with
that sector, such as suppliers, concrete makers, carpenters, locksmiths, plumbers, and electricians, allow their workers
to take vacations.

•

Expectation factors: the expectation of a seasonal behavior, though hard to be specified, may lead to actual seasonal
effects concerning the output. Some examples include Value-Added Tax (VAT) settlement dates, corporate tax payment,
year-end dates for public entreprises accounting, or need to comply with both the output and the annual Budget, among
others.

The four groups described above could be understood as basic factors of seasonal nature that may influence the construction
output. Thus, while the factors regarding date, calendar, and expectation are deterministic, the climatic based factors are
probabilistic, at least partially.
It is hard to enumerate all the studies regarding the influence of seasonal factors in the construction output. As an example,
Vitrubio (circa I b.C.), and Alberti and Palladio later, showed that several constructive tasks had to be carried out in certain
seasons. The calendar factors are those that can be more easily incorporated to a construction planning, according to several
works [2-4].
Nowadays, all the computer packages for project planning do automatically fit a timeless planning to a certain construction
calendar including holidays. Further, holiday dates can be also added, though they must be known beforehand. The difficulty
consisting on adding holiday dates to actual construction calendars bring to light in those countries where laws protect the
right of holiday choice. In these cases, the calendar factor is no longer deterministic.
On the other hand, other authors [5-10] have explored the climatic factor giving rise to some predictive models with varying
success. Nevertheless, we have not found any studies measuring the influence of all the seasonal factors in the construction
directly.

Methodology
The suggested methodology is novel and is based on the scientific empirical method, the one that supports statistics. The
main goal in this paper is to directly measure how seasonal factors influence the construction earned value. Thus, we shall
analyze actual output historical records from construction works. To deal with, it becomes necessary to have working units
(by time unit) available. For instance, m3 of digging by time unit, m2 of road surface by time unit, kg of frame steel by time
unit, etc. However, observe that a comparative analysis involving a great number of different output units would make
unfeasible our research. In this way, there exists an output unit that standardizes all of them: the output measured in terms
of monetary units by time unit. This will provide the field data we shall collect and process to directly measure the influence
of seasonal factors in the construction sector.
It is worth noting that developers do pay the carried out construction to builders in terms of hiring prices by time unit in most
of the market economy developed countries. This provides output data in monetary units compatible with the suggested
methodology.
On the other hand, the methodology concerning the sample choice leads to setting the territorial, temporal, and typological
limits. Regarding territorial limits, it should be mentioned that the place where the construction is carried out has some
seasonal conditions (climatic, cultural, legal, social, etc.) different from other places. For instance, northern hemisphere
locations are rather different from southern hemisphere locations, due to obvious climatic reasons, among others. Regarding
temporal limits, recall that in any productive process, it holds that time leads to noticeable changes concerning the qualities
and types of production factors, the types and qualities of products, and the productive process itself, as well. Finally,
regarding typological limits, notice that it becomes necessary, since the seasonal factors will influence differently the
construction of tunnels, road surfaces, bridges, or buildings. Several works support the above [11-16].
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Next, we shall provide some comments concerning monthly output data in terms of monetary units. Firstly, not all the
constructions start the first day a given month. Indeed, the could start any day. Further, some standstills and restarts may
take place in any moment a month. And obviously, we cannot assess the output in those dates when there is no production.
On the other hand, the production costs may correspond to periods containing days from two or more months a year.
Our methodology needs to compare the productions in each whole month of the year. Hence, to deal with the problems
mentioned above, we suggest to calculate a production having a linear distribution for each calendar day, by allocating or
completing proportional productions for each whole month.
For example, if a construction site starts on April 11th, and it is also known that the production for that incomplete month is
20,000 €, then we shall assign the whole month a production equal to 30*20,000/20. Another example is as follows. If we
have a production of 80,000 € corresponding to 50 calendar days, and 31 of such days belong to July, then the July production
is equal to 31*80,000/50.
Next step is to make comparable the output costs for each month a year among different promotions since each of them has
a different price depending on its size. In this way, a comparison involving the gross production of a 12-housing promotion,
and a 120-housing promotion, for instance, would not make sense. That issue will be solved by calculating the production
percentage of the prices for each month. This makes the average monthly production for each promotion be the same in all
its cases. In this work, we suggest it to be equal to 100%. To deal with, since there is an integer number of whole month
certifications for each promotion (after carrying out all the required calculations as mentioned above), we shall apply the
following equation for each certification in a same promotion:
% Production = 100 x number of months x month price / sum of the prices for all the promotion months
For illustration purposes, let us assume a construction site with a time-scale equal to 6 months and whose monthly output
prices are given in table 1. Thus, if all the involved months had had the same production, then the average monthly production
would be equal to 20,000 € (120,000/6), and it would be assigned a % average monthly production equal to 100%. This is
the case of May. However, since the productions are different for different months, then they have different percentages of
production. For example, the 10,000 € corresponding to March are assigned a 50% of the production, and the 30,000 €
corresponding to July are assigned a 150% of the production. Further, since there are 6 values of monthly production, then
all of them equal a total percentage of 600%.
Table 1. Example of change in % of all the month production
prices for a given promotion.
Month
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
Aggregate

Price
10,000 €
15,000 €
20,000 €
35,000 €
30,000 €
10,000 €
120,000 €

Factor
100x6/120,000
100x6/120,000
100x6/120,000
100x6/120,000
100x6/120,000
100x6/120,000
100x6/120,000

Percentage
50%
75%
100%
175%
150%
50%
600%

Thus, all the monthly output percentages are comparable among them regardless the promotion they belong to, since all of
them have an average monthly production of 100%.
It is worth noting that the change in % concerning the gross data for price and time do constitute a widely applied
methodology by researchers focused on cash flows for different size and time-scale promotions comparison purposes [1719].
Following the above, the suggested methodological process is as follows:
•

We shall demarcate the territorial area concerning a certain region or geographic area so that there exist no
significant seasonal differences among different construction locations.

•

We shall demarcate the study temporal area so that we can collect historical data where there have occur no essential
changes regarding factor or productive models.

•

We shall demarcate the productive typology in order to guarantee the seasonal influence is essentially the same in
all the similar productive processes.

•

We shall work with a database wide enough consisting of historical values regarding monthly production for whole
months in terms of monetary units. The expression “wide enough” will be given in terms of the sampling errors we
shall accept.

•

In order to properly compare the productions from different size and different term constructions, we shall measure
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the % of the production for each month with respect to an average monthly production of 100% for each promotion.
•

The calculated percentage data will allow a summary statistical study, an analysis regarding atypical values, and a
Student’s t-test to decide whether the data (with and without atypical values) belong to a same cohort.

•

Then we shall calculate the average productions for each month throughout the cohort data. That will lead to a
seasonal index for each month. Hence, we shall calculate the average % production for each month via the Eq. (1):
=

∑

where denotes the mean production for each month,
that month, and refers to the number of months.

corresponds to the historical % productions in

(1)

Case study & results
The field work concerning this case study was planned in order to collect the costs, those dates regarding regular
certifications of public promotions for Castilla-La Mancha (Spain) subsidised housing, as well as the work start dates and
standstills.
Each certification, according to Spanish Laws, consists of the output value for each certified month in terms of contract
prices.
Thus, the statistical analysis we carried out is based on the next key concepts:
•

Sample unit: each of the public promotions for subsidised housing corresponding to both territorial and temporal
study fields. A total amount of 161 sample units were considered in this work. Further, it is worth mentioning that
the size of the sample units was not uniform since there exist promotions from 3 to 170 housing. In this way, we
shall refer to both the number of promotions and the number of housing for sample size determining purposes with
respect to the settlement. Thus, 5,319 housing were assigned to the 161 sample units.

•

Case: each of the regular certifications were paid by developers to builders and made for all the sample units. Each
case contains the following data for each certification: ordinal number, cost (in euros), and both the corresponding
month and year. In this study, there are works containing from 9 to 37 non-void certifications. We have 3,076
cases.

•

Territorial field: this study has been carried out in the regional field of Castilla-La Mancha (Spain) which consists
of 5 provinces. The analyzed promotions are settled down in 107 townships.

•

Temporal field: defined as the period where the studied promotions have been carried out. They span from 1999
to 2012.

•

Cohort: all the public promotions for subsidised housing that were carried out in both territorial and temporal
study fields.

•

Sample choice: there has been no sample choice in this study since our goal herein was to study all the cohort in
order to avoid the sampling error and to consider all the information available, as well.

•

Sample: the sample size regarding this study is equal to 161 sample units having a total amount of 5,319 subsidised
housing, as it was previously stated. However, due to the lack of permission concerning some promotors, we could
not study the whole cohort. Depite this, we have achieved a sample large enough, as table 2 points out.
Table 2. Sample and cohort concerning Castilla-La Mancha (Spain) subsidised housing.
Units

Cohort

Sample

%

Provisional gradings for both public and private
subsidised housing (October 98/June 12)
Final gradings for both public and private subsidised
housing (Feb. 00/Feb. 13)
Public subsidised housing (99/12)
Public subsidised housing promotions (99/12)

45,175

5,319

11.77

37,665

5,101

13.54

6,886
192

5,319
161

77.24
83.85

Thus, we can affirm that the sample lies between 11.77% and 13.54%, provided that we assume that the cohort
contains the number of both public and private subsidised housing. On the other hand, whether we assume that the
cohort consists of either the number of public promotion subsidised housing or the number of promotions of
subsidised housing of public promotion, then we obtain that the sample exceeds 77%.
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•

Sampling errors: they have been calculated throughout the following expression [20], by assuming a level of
confidence equal to 95% (see Eq. (2)):
( − )
( − 1)

=

(2)

where denotes the sampling error, and is a constant which depends on the confidence level. In this way, several
values for are displayed next for different confidence levels:
values
Confidence level

1.15
75%

1.28
80%

1.44
85%

1.65
90%

1.96
95%

2.00
95.5%

2.58
99%

In this case, the value of has been chosen to be equal to 1.96 since we are assuming a confidence level equal to
95%. In addition, observe that (resp. ) is the probability that the studied event may (resp. not) happen. In this
case, we have chosen = = 0.5, which are those that throw a larger error. Further, denotes the sample size,
and is the cohort size. The obtained errors are summarized in upcoming table 3.
Table 3. Sample errors.
Units

Cohort

Sample

Provisional gradings for both public and private
subsidised housing (October 98/June 12)
Final gradings for both public and private subsidised
housing (Feb. 00/Feb. 13)
Public subsidised housing (99/12)
Public subsidised housing promotions (99/12)

45,175

5,319

1.26

37,665

5,101

1.28

6,886
192

5,319
161

0.64
3.11

%

Next step is to assess the reliability concerning the forecast that could carried out through the previous results. To deal with,
we shall describe the most relevant statistical data along this study as well as other analyzes developed by removing atypical
values.
In this way, next table 4 contains the values regarding summary statistics after incomplete month outputs were completed
and converted into percentages.
Table 4. Summary statistics for percentage
certification data.
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard deviation
Sample variance
Kurtosis
Asymmetry coefficient
Range
Minimum
Maximum
Sum
Confidence level (95%)
1st quartile: Q1
3rd quartile: Q3
Interquartile range: Q3-Q1

1.000
0.012
0.901
1.342
0.678
0.460
5.779
1.637
5.951
0.001
5.953
3.076
0.024
0.531
1.323
0.793

It is worth noting that the standard deviation is too large 0.678 (67.8%) with respect to the mean, which is equal to 1.00
(100%). Moreover, observe that the maximum value is close to 6 (600%), the obtained kurtosis is higher than usual, and also
the asymmetry coefficient is too high, as can be found in figure 1, which displays a right distribution bias.
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Frequency

250

200

150

100

50

0%
11%
22%
33%
43%
54%
65%
76%
87%
97%
108%
119%
130%
141%
152%
162%
173%
184%
195%
206%
217%
227%
238%
249%
260%
271%
281%
292%
303%
314%
325%
336%
346%
357%
368%
379%
390%
400%
411%
422%
433%
444%
455%
465%
476%
487%
498%
509%
520%
530%
541%
552%
563%
574%
584%
595%

0
Percentage certifications

Fig. 1. Frequency histogram for percentage certifications.
Being based on the previous results, two studies were carried out: a first one by removing the strict atypical values, and
another one consisting of removing the slight atypical values, as well.
By strict atypical values, we shall understand those being away 3 times the interquartile range from left with respect to the
1st quartile, and from right with respect to the 3rd quartile, respectively, where the interquartile range is the difference
between the 3rd quartile and the 1st quartile, as usual. In this case, the interquartile range was found to be equal to 0.793
(79.3%). In addition, the limit of the left strict atypical values is calculated as the difference between the value of the 1st
quartile (53.1%) and three times the interquartile range. On the other hand, the limit of the right strict atypical values is
calculated as the sum of the 3rd quartile (132.2%) plus three times the interquartile range. Thus, the limits were found to be
equal to -184.4% (left) and 369.7% (right).
Notice that we have removed 18 extreme values (higher than 369.7%) from the right, whereas no value has been removed
from the left (since there are no negative outputs). Similarly, though adding and substracting 1.5 times the interquartile range,
we have calculated the slight atypical values. To deal with, we have removed 84 output extreme values (higher than 251.0%)
from the right.

% Average monthly output

Figure 2 compares the monthly mean outputs calculated through data from completed certifications, data without extreme
atypical values, and data without slight atypical values. Thus, it holds that there are clearly differences regarding the monthly
mean outputs but the trends in the graphics remain throughout the months.
120%

115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

JAN

FEB

91%

98% 105% 103% 107% 109% 109% 93%

WITHOUT EXTREME ATYPICAL 92%

99% 107% 100% 105% 106% 108% 92%

99% 107% 107% 78%

95% 100% 109% 102% 107% 107% 107% 92%

95% 101% 107% 77%

COMPLETED CERTIFICATIONS
WITHOUT SLIGHT ATYPICAL

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

97% 107% 106% 76%

Fig. 2. Percentage of the monthly mean output involving data from completed certifications, data without extreme atypical
values, and data without slight atypical values.
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To check out what was graphically displayed in previous figure 2, we shall carry out a Student’s t-test involving two samples,
under the assumption that the standard variances are not equal and by a confidence level equal to 95% [21].
The calculations have been carried out by data from October, the month which displays a larger output difference. They
threw a t-statistic value equal to 0.014 as well as a tail probability equal to 49.5%, which gives a value much higher than the
probability to reject the null hypothesis under the assumption it is true. Hence, we can confirm that the two samples come
from the same cohort, and also that the atypical values will not influence noticeably the results.
However, we think that the problem is not to factually determine the atypical values from a dataset (e.g., via the calculation
of the interquartile range) but to explain why certain values can be understood to be atypical, and in such a case, whether it
becomes necessary to remove them from the statistical analysis.
In this way, our criterion is to study all the gross data by the least posible treatment. Thus, the results provided next have
been obtained without removing atypical values.
In fact, following the methodology, we have completed those certifications corresponding to incomplete months
proportionally, and then we have calculated the percentage of the output for each certification for comparative purposes,
regardless the size of the corresponding promotion. Table 5 contains the number of certifications studied per month. Hece,
it holds that the number of certifications is large enough in terms of mean output, with a mean equal to 256.3 certifications
per month, and a standard deviation equal to 6.1, respectively.

Table 5. Number of certifications per month.
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Mean

244

254

260

260

263

262

262

260

259

250

252

250

256.3

Moreover, upcoming table 6 provides a re-count concerning the number of months corresponding to each quater-term of
works project implementation. This has been carried out to guarantee the distribution of the months happens in all the work
stages.
Table 6. Number of certifications per month and terms of works project implementation.
MONTH
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
MEAN

< 25%
57
61
64
58
63
67
70
62
60
52
49
47
59.2

Terms of works project implementation
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
60
71
56
55
73
65
60
70
66
64
68
70
66
61
73
58
59
78
59
61
72
71
56
71
66
61
72
76
51
71
81
54
68
77
60
66
66.1
62.1
69.0

SUM
244
254
260
260
263
262
262
260
259
250
252
250
256.3

In this work, we are not especially interested in how to measure the influence level of each group of the seasonal factors
separately. However, we can still explore some of them. Thus, next we explore the effect caused by the calendar factors for
the term when the studied promotions are developed.
All the holidays of paid character and unrecoverable are officially stated, including national, regional, and local holidays for
each year. On the other hand, the collective bargaining agreements and the construction agreements set the working calendars
yearly. For all the years in the present study, they consist of five days a week, from Monday to Friday (both included).
Table 7 displays the number of working days per month and year. They have been calculated after excluding holidays from
the number of calendar days for each month.

6
1 469

Table 7. Number of working days per year and month throughout the period of study 1999 – 2012 for
construction companies (Monday to Friday included).
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 MONTH
99
19
20
22
22
21
19
20
21
22
21
20
19
20
21
JAN
20
21
20
20
20
20
20
20
20
21
20
20
20
21
FEB
22
23
22
18
20
22
20
22
22
18
21
22
23
22
MAR
20
18
19
22
20
20
21
18
19
22
20
20
19
19
APR
20
21
22
21
21
20
21
21
21
21
20
20
21
21
MAY
22
22
21
20
21
22
22
22
21
21
21
22
21
20
JUN
22
21
22
23
23
22
21
21
22
23
23
22
21
22
JUL
22
22
22
21
20
22
22
22
22
20
21
22
22
22
AUG
22
21
20
21
22
22
22
21
20
22
22
22
22
20
SEP
20
21
22
23
23
20
20
21
22
23
21
20
20
22
OCT
21
21
21
20
20
21
21
21
21
20
21
21
21
21
NOV
21
18
19
20
21
21
19
18
19
21
20
21
20
19
DEC
Source: own elaboration from ‘’Diario Oficial de Castilla-La Mancha’’ (Spain) and ‘’Convenios
Generales del Sector de la Construcción en España’’.
Figure 3 shows some effects of the calendar factor (in %), by assuming a mean month of 100% working days (see dotted
line therein). Thus, under the assumption that monthly output depends on the number of working days, there is a maximum
difference equal to 10% among the least and the most productive months, due to the calendar factor.

110%
105%
105%
100%

103%

102%

102%

102%

102%

100%

98%
97%

100%

95%

95%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
JAN

FEB

MAR

APR
MAY
JUN
% WORKING DAYS

JUL

AUG

SEP
OCT
MEAN 100%

NOV

DEC

Fig. 3. Percentage of working days per month in the period 1999 - 2012.

Additionally, the average of light hours a day per month has been also measured as well as the monthly percentage, by
assuming a mean month of 100% hours with light. It is worth mentioning that the city of Albacete (placed in the heartland
of the mean latitude of Castilla-La Mancha) and the 15th day of each month have been selected for calculation purposes. In
this way, figure 4 contains the results obtained as a consequence of the previous calculations. The histogram of frequencies
regarding the percentage of the monthly mean output reflects the influence of the seasonal factors as a whole.
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Fig. 4. Percentage of monthly mean output and percentage of monthly mean daylight.
However, neither the calendar effects nor the monthly daylight hours allow to explain themselves the output differences,
though they could explain several of the above mentioned issues.
For instance, observe that the months ranging from January to March follow a similar progress to the % of the daylight
hours, without forgetting that other (holiday, climatic, and calendar) factors do also affect. On the other hand, the slight
output descent located in April is mainly due to the effect of the Easter Week holidays. In fact, April would have a similar
output to May, June, or July outputs provided that a 5% is added to April output (namely, the % that separate April from
May due to calendar effects).
Further, the low August & September outputs are mainly due to the holiday factor. Likewise, as we advanced previously,
local construction companies usually close for a week (or even for two weeks) due to Castilla-La Mancha August &
September local festivities.
It is also worth mentioning that the grape harvest plays a key economic role in Castilla-La Mancha September output which
makes this fact to influence the (lower) output throughout that month.
Additionally, if we consider the summer solstice (which takes place around 21st June) as a symmetry axis, then it holds that
the October output is slightly higher than the output of its seasonal symmetric March, though quite similar, anyway.
That viewpoint hardly explains the high November output. Nonetheless, let us take a look at the expectation factors. Indeed,
notice that the November certification is the last involved in the tax year, and also that the pressure to reach the output goals
as well as the assigned budgets becomes maximum. On the other hand, the certification concerning December is taken into
account the next annuality.
December is the least productive month since all the factors do influence it adversely. More specifically, we can quote its
allowance with respect to the next year budgets, climatic and calendar factors, and vacational factors, among them. In
particular, the vacational factors are maybe the most relevant, since the companies often regularize their holiday period debts
with workers before the yearly close in December, and sometimes, during the first days in January next year.
The previous arguments provides only a possible reason regarding the output monthly differences based on the results and
the work experience, as well. In this way, the suggested hypothesis must be supported by further in-depth studies regarding
all the possible causes separately, their combinations, and their possible effects (singly and jointly), as well. Anyway, it
holds that the seasonal factor effects lead to significant monthly output differences that will be reflected in the corresponding
output curves, and hence, in the cash flow estimates.
Discussion & conclusions
In this paper, we deal with the following research issue: do seasonal factors influence the profits in construction projects? It
seems that an affirmative answer is obvious. In fact, all the conditions being equal, it is clear that the outcome becomes
higher in those months having a large number of working days than in months with a smaller number of working days, and
that the outcome becomes lower in bad weather and stormy days than in quiet, warm, and fair-weather days, to quote some
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examples.
In the literature review carried out, we have verified that most of the research works have accepted the evidence described
above, and have tried to assess and incorporate the influence of seasonal factors in the outcome forecasts and cash flow
estimates, though partially and indirectly.
However, we have checked that evidence by measuring the influence of all the seasonal factors diectly and to deal with, we
have contributed a methodology easy to be applied in a case study.
Regarding the case study, it was designed according to the premises in the methodology under territorial, seasonal, and
typological restrictions. It is worth mentioning that our sample is wide enough to minimize the sampling errors.
In this work, we have not only highlighted the influence of the seasonal factors but also have objectively measured them.
For that purpose, we have considered 3,076 monthly output data with an average greater than 250 monthly data for each
month a year. Observe that the average monthly output for each month a year only can be influenced by the seasonal factors
since other ones that may affect the time series, such as trends and random components, do not present a serial order and
remain unavailable when comparing months from different years.
The quantification concerning the seasonal factor influence throughout the historical records allows to affirm that, for
instance, July, which is the most productive month, becomes 43% more productive than December, that is the least
productive month. Also June, which consists of 30 calendar days, is a 20% more productive than January, consisting of 31
calendar days. These changes, obviously, will influence directly the cash flow estimates. Let us assume, for instance, that it
has been arranged a construction where the results of this case study can be applied. Further, as a result of the planning, we
have a 12-month execution period, as well as a constant cash flow of 100,000 € each month. Thus, a new non-constant cash
flow will follow in terms of the seasonal factors (for each month) as a consequence of the updated calendar planning and the
application of the finds, as well. Accordingly, whether the constructions starts on 1st June, then the outcome forecast for
each month will be equal to 109,000 €, while if the construction starts on 1st December, the outcome forecast for that month
will be equal to 76,000 €.
We would like to conclude that the seasonal factors do influence noticeably the cash flows of the constructions and hence,
have to be taken into account for construction planning purposes. In this way, if there exist no relevant changes regarding
the construction productive processes, then the analyzes based on the outcome historical records by distinguishing
geographic areas and constructive typologies can allow to easily improve the reliability of the forecasts.
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Models and systems of maintenance management - a review to introduce
a comprehensive information system for buildings
Jorge Falorca;jorge.falorca@netvisao.pt
Jorge Falorca, Civil Engineer, MSc Construction Sciences

Abstract
Particularly when it is seen in a structured way, positive developments have been registered in the building maintenance
subject, which, however, needs to be increased. An important step towards that purpose is to reﬂect upon a set of
experiences, typical of the maintenance ﬁeld. This article summarizes a study carried out of bibliographic review on several
models, systems and methods of maintenance management, both those with origin and application in industry in general, as
well as the most important already developed and applied on buildings and built sets. Based in many of the theoretical
aspects considered, the revision has contributed to draft an algorithm of procedures for a comprehensive information
system with applicability on the management of real estate assets, whose project was generically called as SIAP(ME). In
result of a comparative critical analysis, some aspects of the system convergence to some of the diﬀerent topics reviewed
are presented, as well the importance of its consideration for the eﬀectiveness and value-adding innovation of this
experimental tool, is also discussed.
Keywords
Building maintenance; review; models and systems; algorithm of procedures
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Design, manufacture and testing of 3D printed vane anemometers
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Abstract
Five small vane anemometers, with diameters ranging from 15 to 36 mm and suitable for fabrication by 3D printing were
designed, built in a Fused Deposition Modeling (FDM) printer and wind tunnel tested at wind speeds ranging from 1,47 to
10,35 m/s. Four of the anemometers were designed around a micro electric motor acting as generator and a ﬁfth was based
on a photo interrupter. The present work allows the conclusion that a standard 3D printer employing FDM technology, with
the design freedom that such technology allows, can be successfully employed to manufacture this type of measuring
devices.
Resumo
Cinco pequenos anemómetros de pás, com diâmetros entre 15 e 36 mm e adequados para fabricação por impressão 3D
foram projetados, contruídos pela técnica FDM de impressão 3D e testados em túnel aerodinâmico a velocidades variando
entre 1.47 e 10.35 m/s. Quatro dos anemómetros foram projetados em torno de um micro motor elétrico que atuava como
gerador de sinal, sendo o quinto baseado num foto-interruptor. O presente trabalho permite concluir que uma simples
impressora 3D de tecnologia FDM, com a liberdade de projeto que a tecnologia aditiva possibilita, pode ser empregue para
fabricar com sucesso este tipo de aparelhos de medida.
Keywords
Anemometers; 3D printing; Testing
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Design, manufacture and testing of 3D printed
vane anemometers

1. Introduction
3D printing technology has already been used to build instrumentation and equipment
for scientific research such as rotating liquid flow meters [1] and models for wind tunnel testing
[2, 3, 4, 5]. With this background, it was considered worthwhile to investigate the fabrication
of vane anemometers by 3D printing, due to the relative complexity of shape of these devices,
a fact that translates in a non-irrelevant difficulty of manufacturing by traditional methods,
while 3D printing offers the advantages of a total freedom of shape at no additional cost or
difficulty [6].
A vane anemometer’s operative principle is the rotation of a multi bladed propeller,
operating as a windmill, upon its exposure to a flow. This type of anemometer has the axis of
the propeller parallel to the flow, and its rotational speed, after a calibration of the device,
gives the value of the flow’s velocity.
Vane anemometers are currently still very much in use, both as rugged outdoor devices
for meteorological purposes, and as small hand-held or fixed probes for the measurement of
airflow, being particularly useful for industrial airspeed measurement in ducts and pipes [7],
as well as in mining and vehicle ventilation systems [8].
The first vane anemometers were purely mechanical, with the rotational speed of the
propeller translating, through a complex and extensive gearing, into the motion of a pointer
inserted in a scale [9], this type of devices being extensively used until the 1960’s. With the
advent of low cost electronics and digital computers, the rotating motion of the propeller is
nowadays used to generate an electrical signal, with the corresponding advantages of a much
smaller mechanical complexity, lower cost, and the possibility of long distance signal
transmission and post-processing.
Vane anemometers compete with other measuring devices such as hot wire thermal
anemometers and pitot tube pressure anemometers, having several advantages over each of
them in some key aspects [10]. Compared to hot wire (thermal) anemometers, vane
anemometers are not sensitive to particulate contamination, and can operate at flow
temperatures higher than 60ºC, the usual accepted limit for thermal anemometers. Advantages
of thermal anemometers are the possibility of obtaining point measurements of flow velocity
due to the very small size of the sensing probe, and an extremely fast response to flow velocity
fluctuations. The threshold value of flow velocity capable to be measured by hot wire
anemometers is lower than that of vane anemometers, being around 0.05 m/s, while specially
designed low speed vane anemometers are capable of measuring flow velocities typically down
to 0.3-0.4 m/s.
Vane anemometers have certain advantages over pressure anemometers, namely that
they are much less sensitive to flow density variations and are capable of measuring lower air
velocities. In fact, below 1.5 m/s, the pressure signal obtained in pitot tube devices is weak,
making accurate velocity measurements difficult. Also, pressure anemometers are more
susceptible to particulate contamination. Advantages of pressure anemometers are their lack
of moving parts, making them inherently more robust and reliable, and their smaller
dimensions, allowing less intrusive flow measurements in very constrained places.

2. Design and fabrication of the anemometers
The designed vane anemometers are all of small dimensions, the smallest having a
propeller diameter of 15 mm, the anemometer labelled A4 in Fig. 1, and the largest a diameter
of 36 mm, the anemometer labelled B in Fig. 1.
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Two types of signal generating devices were employed: in the anemometers labelled
A1 to A4 in Fig 1 (type A), a micro DC coreless electric motor was used, while in the anemometer
labelled B (type B), in the far right of Fig. 1, a photo-interrupter was employed. The propeller
diameter in the type A anemometers was varied to test the importance of its size on their
performance.
Following normal practice in the design of this type of measuring instruments [9], in
all anemometers, symmetrical and very shallow (almost flat) ellipse profile shaped blades were
employed, with the blades tilted at an angle of 45º to a plane perpendicular to the flow’s
direction. The number of blades again followed the normal design in this type of measuring
instruments, being multi-bladed, namely 5 in anemometers type A and 6 in type B.

Figure 1 - General view of all 3D printed vane anemometers: type A were designed around a micro electric motor and
type B around a photo-interrupter.

In anemometers A1 to A4, the coreless DC micro motor employed came from Precision
Microdrives [11] and had plain bearings, an external diameter of 4 mm and a body length of 8
mm. In these anemometers, the propeller was glued directly on the electric motor shaft, thus
greatly simplifying their construction.
The signal output from these anemometers was a DC voltage proportional to the
rotational speed of the propeller. A technical drawing of the anemometers A1 to A4 is presented
in Fig. 2, where it can be observed that all shared the same support structure, only changing
the diameter of the propeller. The support structure had a slot in its upper part, so that it
could stretch slightly to allow the motor to be tight fitted, thus dispensing the use of glue for
its locking.
Due to the fact that the coreless micro electric motors had plain bearings, and in an
attempt to decrease the rotational friction of the propeller, thus translating in a capacity to
measure lower flow velocities, the anemometer type B was developed with the propeller
supported by two micro ball bearings with an external diameter of 3 mm. This anemometer
used as signal generating device a photo-interrupter, coded EE-SX398/498 and supplied from
OMRON [12], with the light beam been interrupted by the tip of the propeller blades.
The signal output from this anemometer was an electric square wave with a frequency
proportional to the rotational speed of the propeller. The photo-interrupter was fed by a 5V DC
current.
A technical drawing of the type B anemometer is presented in Fig. 3, where it is clearly
patent the much greater complexity of this design when compared to the type A depicted in
Fig.2, although, as it will be seen in the results section, no substantial performance gains were
achieved with it. The inner surfaces of the ball bearings were lightly glued to a non-rotating
metallic cylindrical shaft, itself glued to the bottom 3D printed part, while the outer surface
of the ball bearings rotated with the propeller.
The photo-interrupter was fitted to a 3D printed bottom part containing alighting holes
so that the upper 3D printed part, with the corresponding pins, could be placed correctly.
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Figure 2 - Technical drawing of the type A vane anemometers designed around a micro electric motor.

The 3D CAD models of the different parts that constituted the anemometers were drawn
in the Rhinoceros 3D CAD modelling software [13] and later saved in a STL file format so that
they could be read by the 3D printer software.
To process the STL files and generate the printing paths, the CatalystEX software [14]
was employed, with the option to produce the parts as solids selected. The 3D printer model
employed to fabricate anemometers was a Stratasys uPrint SE [15]. This printer has a build size
of 203x152x152 mm and generates parts by adding layers of material, each with a thickness of
0.254 mm.
The material used to fabricate the parts was the ABSplus-P430 thermoplastic from
Stratasys, a strong production grade material with a tensile strength of 33 MPa and a heat
deflection of 96ºC.
After the parts were printed, they were placed in a Stratasys WaveWash [16] machine
to remove the supporting structures that were automatically added by the 3D printer during
the fabrication process.
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Figure 3 - Technical drawing of the type B vane anemometer designed around a photo-interrupter.

Due to the fact that parts produced by the FDM printing process have some porosity
[17] even if in the CatalystEX software printing setup they are marked to be printed as “solid”,
the type A anemometers were first tested without a sealing coating, and later after the
application of a coating consisting of a thin layer of Loctite Super Glue Brush On liquid
cyanoacrylate glue, a sealing method that the authors previously tested to be effective. The
cyanoacrylate glue came with a small brush dispenser that was used to apply the glue coating,
so that all propeller area was completely covered with it.
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Figures 4 and 5, with amplification factors of 32x and 150x respectively, show electron
microscope views of the cross-section of one of the 3D printed propellers. In these figures, the
typical filamented structure produced by the FDM manufacturing process is clearly seen, as
well as the cyanoacrylate coating.

Figure 4 – Electron microscope cross-sectional view of one of the 3D printed propellers with a 32x amplification.

3. Experimental set-up
The experiments were performed in a Plint & Partners open circuit wind tunnel with a
test section of cross dimensions 400 mm x 400 mm.
The wind tunnel is equipped with a blower powered by an electronically controlled
electric motor, and thus the blower’s rotational speed can vary in an almost continuous way, a
most convenient feature for the type of experiments performed as it allows an almost
continuous variation of the flow’s speed.
The reference airspeed measuring device employed was a pitot tube connected to an
Omega PX653 high precision differential pressure transducer [18] which had been previously
calibrated with a Betz micro-manometer.
To avoid blockage effects, the vane anemometers and the pitot tube that acted as the
reference measuring instrument were placed 200 mm downstream of the wind tunnel’s exit and
at the centre of its cross section. The turbulence intensity at the point where the measuring
instruments were placed was less than 5 %.
The electric signals produced by all instruments were acquired by a computer through
a National Instruments (NI) DAQPad-6015 data acquisition board equipped with a dataacquisition software application tool written in NI LabVIEW development software [19].
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Figure 5 – Electron microscope cross-sectional view of one of the 3D printed propellers with a 150x amplification.

4. Results and discussion
The experiments were performed starting the wind tunnel at its minimum airspeed,
and increasing the airstream velocity incrementally until the vane anemometers started to spin
by themselves.
In Fig. 6 all results obtained are presented, being immediately apparent that, as
expected from vane anemometers [9], the response signal versus airspeed is linear. In what
concerns the type A anemometers, the larger ones with a propeller diameter of 30 mm have
the lowest starting threshold airspeeds at 1.47 m/s. No noticeable difference in behaviour is
observed in these larger anemometers of type A with and without the applied sealing coating.
As can be seen in Fig. 6, the type B anemometer based on a photo-interrupter and with
a ball bearing supported propeller also has a threshold airspeed of 1.47 m/s, a somewhat
disappointing result considering the much greater complexity of this device when compared to
the extremely simple construction of the type A anemometers based on the micro electric
motor with plain bearings. The second largest type A anemometers, with a propeller diameter
of 25 mm, had a threshold airspeed of 2.23 m/s when the coating was applied and 2.90 m/s
without coating. This was the only case where a difference in behaviour could be noticed
between the coated and non-coated anemometers.
The smallest type A anemometers, with diameters of 20 and 15 mm, have threshold
airspeeds of 3.58 and 4.28 m/s respectively. A noticeable dispersion of results from a straight
line behaviour was observed in these smaller anemometers, a fact can be traced to the smaller
ratio of driving aerodynamic torque versus micro electric motor friction torque as all type A
anemometers shared the same micro electric motor.
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Figure 6 - Output signal versus airspeed of all vane anemometers developed.

For the same airspeed, and as expected, the larger diameter anemometers have a
smaller rotational speed, a fact that translates in a smaller produced signal. It was observed
that, when decreasing the airstream velocity, the anemometers continued to spin at airspeed
velocities below their starting threshold, thus displaying some hysteresis.

5. Conclusions
The suitability and effortlessness of 3D printing manufacturing technology to fabricate
complex shaped parts was clearly demonstrated by the small vane anemometers produced, as
they would otherwise require expensive CNC machining and tooling or expert handcrafting
techniques to be manufactured. Four of the vane anemometers were designed around a micro
DC coreless electric motor with plain bearings, having 15, 20, 25 and 30 mm diameter
propellers, while a fifth used a photo-interrupter as signal generating device and had a 36 mm
diameter propeller supported by two micro ball bearings.
The threshold airspeed for the 30 mm diameter propeller DC motor and the photointerrupter equipped anemometers was found to be the same, 1.47 m/s, thus not justifying the
much greater complexity of construction and signal processing of the latter. To investigate the
effect of the porosity of the parts, a consequence of the Fused Deposition Modelling
manufacturing technique employed, the propellers of the DC motor equipped anemometers
were first tested as they came from the 3D printer, and later with a sealing coating applied,
with no noticeable performance differences being observed.
While 1.47 m/s is a somewhat high value for the minimum measurable airspeed for
some applications, the designed vane anemometers can still be employed in a vast range of
situations such as the speed measurement of gas flows inside ducts and pipes, and as portable
wind speed instruments, among many other possible applications.
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The possible didactic aspect of a project of this type is also worth mentioning, as it
involves mastering key modern tools that every aspiring engineer needs to be familiar with,
namely 3D CAD modelling, 3D printing, digital computer data acquisition techniques and
systematic experimental testing.
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Abstract
Paper describes the computer vision and image processing set of procedures applied for deﬁnition of cavitation clouds using
Canny operator and Otsu threshold fragmenting method. The Otsu method was used not only to see the dynamics in the
frames, but also to improve the eﬀect of edge extraction method - Canny method. The use of these methods allows for
better understanding of the cavitating jet clouds behavior based on the pixel intensities, and shows that the cloud itself is
not a dead object. The properties of the clouds could be measured and correlated to the applied working conditions. In
addition the frequencies of clouds were also determined. The analysis shows that the quality of obtained results mainly
depends on the quality of threshold values. The diﬀeculty of deﬁning the thershold vlaue is discussed in the paper, as well as
the validty of using this method in this ﬁeld.
Keywords
cavitation; image processing; cavitation cloud; canny method; canny method
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Problems Encountered with Computer Vision
Techniques Application to Cavitation Cloud
Contour Determination
1. Introduction
In the imaging science field, the image processing is processing of images using mathematical
operations by using any form of signal processing for which the input is an image. The result
of image processing may be either an image or a set of characteristics or parameters related
to the processed image [1]. Most image-processing techniques involve isolating the individual
color planes of an image and treating them as a two-dimensional signal, and applying
standard signal-processing techniques to them. Images are also processed as threedimensional signals with the third dimension being time or the z-axis. Computer vision is
considered as high-level image processing, out of which a machine/computer/software
intends to decipher the physical contents of an image or a sequence of images (e.g. videos or
3D full-body magnetic resonance scans). Contour (edge) detection is one of the most
important and commonly used operations performed in image processing. Edges characterize
object boundaries and are therefore useful for segmentation, registration, and identification
of objects. In the threshold method of edge detection, the gradient values of pixels
exceeding a certain threshold are considered as edge pixels. An edge in an image is a
significant local change in the image intensity, usually associated with a discontinuity in
either the image intensity or the first derivative of the image intensity. The three steps in
Edge detection process are: a) Filtering, b) Enhancement, and c) Detection [2]. Image
segmentation is the principle step of object recognition and computer vision, which can be
defined as the process of partitioning/subdividing a digital image into multiple meaningful
regions or sets of pixels regions with respect to a particular application. Segmentation is the
process of partitioning a digital image into its constituent parts or objects or regions. These
regions share common characteristics based on color, intensity, texture, etc. Adjacent
regions differ with respect to same characteristics. Image segmentation is done using various
edge detection techniques such as Sobel, Prewitt, Roberts, Canny, LoG, EM algorithm, OTSU
and Genetic Algorithm. Implementation of Segmentation and Object recognition using
mentioned techniques is studied in [3,4]. Canny algorithm can be used in extracting the
object’s contour clearly by setting the appropriate parameters. The Otsu algorithm can
calculate the high threshold value which is significant to the Canny algorithm, and then this
threshold value can be used in the Canny algorithm to detect the object’s edge. From the
experimental result, the Otsu algorithm can be applied in choosing the threshold value which
can be used in Canny algorithm, and this method improves the effect of extracting the edge
of the Canny algorithm, and achieves the expected result finally.
2. Analysis and Processing of Cavitating Jet Video Recording
The image was extracted from the video recording that was captured with Photron APX high
speed video camera (maximum frame rate 100,000 f/s), with the resolution dependent on the
chosen frame rate [5]. That means that video was converted to a series of images in JPEG
format using a commercial software (Photron Fastcam Viewer PFV Version 2.1) provided by
camera manufacturer. These images were subjected to the image-processing algorithm
described in the following paragraphs. The aim of this work was to study the behavior of
cavitation clouds and quantify the properties of the cloud shape and to correlate these
properties with working condition (geometrical and hydrodynamic conditions). These
properties were calculated using pixel properties of the image as explained in the next
section. It should be noticed that phenomena are clear in the view of high-speed movie, but
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are not clear in the view of still pictures because of the information shortage on the rate
change of images.
2.1 Method Based on Cloud Contour Recognition
Analysis of images of cavitation clouds was conducted via procedure based on planar contours
recognition. Original monochromatic map with spatial resolution of 256x64 and intensity
resolution of 8 bits was extracted from frames recorded by a high-speed camera. It was
primarily processed by equalizing intensity levels, for the purpose of raising the dynamics of
the map, and by LF (low frequency) filtration (linear 2D filter with circular averaging with
respect to RZ radii, the results stated were given for RZ=1) and replicated boundary pixels for
eliminating the negative effect of conventional augmentation of boundary filter core with
zeros, and then converted to a binary map. Conversion of intensity to a binary map was
conducted with a technique of dynamic threshold setting with Otsu method, which minimizes
the dispersion within both binary classes [6]. Thus, created binary map is introduced into
module for object/region recognition and extraction of outer edges. In order to eliminate
noise, we have neglected the internal contours within identified objects and all other small
objects, in accordance with adopted criteria for surface, which is expressed through pixel
number. Stated example has been generated for the case of limiting object size of 100 pixels.
Fig.1 shows the example for two well separated cavitation clouds. The frame dimensions are
256x64 pixels and with that resolution, we have conducted automatic processing of a video
clip, which is composed of several hundreds of frames.

FIRST cloud detected + grayscale image in background
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Figure 1: Steps of Method Based on Cloud Contour Recognition - example
for two well separated cavitation clouds.
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SECOND cloud detected + grayscale image in background

Step I – Cloud recognition by edge detection based on Canny method (binary contours are
generated for each single cavitation cloud which satisfies homogeneity and size criterion).
This step includes determination of ROI (Region of Interest), Conversion to gray-scale and
Histogram-stretching, so that the image uses the entire gray-scale. The algorithm runs in
separate steps of Smoothening (noise removing), Finding gradients and Non-maximum
gradients suppression (edges at the maximum gradients).
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Figure 2: (a) Original image, (b) Cloud recognition by edge detection based on Canny method.

Step II – Edge detection by homogeneity testing of captured image (clouds recognition by
image subdividing into blocks that are more homogeneous than the image itself; this
technique reveals information about the structure of the image), as shown in Fig.3(a).
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Step III – Cloud metrics and interrelations (properties measured of detected image regions as
well as their mutual interrelations at pixel level), as presented in Fig.3(b) and Table1.
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Figure 3: (a) Edge detection by homogeneity testing of captured image, (b) Cloud metrics and interrelationsproperties measured of detected image regions
Table 1: Properties measured of detected cavities in Fig.3.
Cloud number
1
2

Width [Pixel]
Height [Pixel]
73
33
112
53
Clouds gap = 27 Pixel

Area [Pixel2]
1538
4124

Step IV – Cloud dynamics - information about strength and compactness of objects (cavitation
clouds) recognized through image dynamics examination at pixel level; structure analysis
within the object (object is not ‘flat’ or ‘dead’ entity), pixel intensty variations or color
variations for instance, due to rough surfaces i.e cloud composition.
Step V – Cloud thickness time series analysis at certain grid locations: 64, 128, 192, 256, 320,
384 and 448 along the jet path (pixel, measured from nozzle. Processing performed in a fully
automatic way (no human interventions). Graphs are shown for the positions (64 and 192).
2.2 Results and Discussion
2.2.1 Cloud Cavitation as Dynamic Object
The 5 movies (1500 frames) of cavitating jets generated by two different nozzles (convergent
and divergent) under certain hydrodynamic conditions are subjected to analysis with this
computer image technique. For the sake of space economy in this paper, only a few results
related to the convergent nozzle with two injection pressures will be discussed here
(Convergent nozzle with P1=105 and 177 bar).
Figure (6) shows a group of 2D images of cavitation clouds. The images are supported
with color scale according to pixels light intensity (brightness intensity degree). As it may be
seen, each cloud is dynamic in itself (see step V). The intensity of light is varied from one
distinct area to another and from one pixel to another in the same area. Depending on the
shape of the liquid and cloud surface, the light forms crinkle patterns or becomes diffused
randomly in all directions. Besides these two effects, the composition of the cloud (vapor,
gas, liquid slugs) has a big effect in reflecting and absorbing of the light. The group of 2D
images shows the bubble clouds spread with different spread angles, also depending on the
nozzle geometry and hydrodynamic conditions. The borders of the clouds (or of the jet) are
distinguished according to the pixels intensity. The liquid layers around the jet are seen
clearly and the difference in the color is a result of the difference in degree of movement of
the liquid layers around the cavitating jet (cavitation clouds). As we go outward of the center
of the jet, the color is starting to be dark blue, which corresponds to the zero level on the
color scale associated with images (only liquid).
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CLOUD THICKNESS VARIATION in time at FIXED distances from nozzle (pixels)
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Figure 4:3D image of clouds extracted from the 2D image. Structure of entire image – internal structure of the
cavitation clouds and the structure of its surrounding.
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Figure 5: Examples of Cloud thickness variation in time measured at fixed points in the frames (64 and 192 Pixels1).
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At low injection pressure P1=105bar and 90bar (convergent and divergent nozzle
respectively) the jet break-offs were observed frequently, while with increasing the injection
pressure P1 in both cases (convergent and divergent nozzle) the jet break-off frequency
decreased. It may be seen also that at low pressures there is a transition stage from noncoherent to coherent structure clouds. With injection pressure increased, the cavitating jet
succeeds to impact the target and will flow readily along the target surface producing
another liquid jet. The increase of the liquid thickness on the target leads to higher
quenching effect [7].
The different stages of jet features are shown in Fig.6. The existence of irregular
shape can be related to the two-phase turbulent flow situation and the forces acting on the
clouds, and in addition to the non linear relationship between the parameters governing the
bubble growth and collapse process. The cavity lumps of disconnected bubbles were also
frequently observed, as cavities contain small fragments, as already reported in [8]. By
extracting images from the movies and by detailed analysis of numerous consecutive frames,
the stream-wise position and the behaviour of cloud cavities as a function of time were
investigated. Starting this analysis with the frames which contain 2 or 3 cavities, the cavities
behavior was then traced, and finally their interaction with each other and with the
surroundings. In these cases the rate of shedding rate is high and the penetration of the
clouds is small as compared with distance between the nozzle lip and the surface target
(X=25.67mm) which allowed us to follow the clouds. When second cavity is successively
formed, it catches up and interacts with the leading one at certain value of X / d which
depends on the working conditions (geometric and hydrodynamic). The interaction between
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the clouds is presented by connected and disconnected process between them, i.e. a new
cavity moves downstream in the coalescence with the previous existing cavity. Good
examples are in Fig.6(b).
The observations and analyses of more than 1500 frames reveal that almost all
cavities seldom maintain the axi-symmetric shape as moving further downstream, and often
undergo a wavy deformation, probably reflecting the occurrence of the azimuthal instability
of a vortex ring [9]. Fig.6 shows the stream-wise variations of the average cloud diameter
DCloud (jet spread angle) and cloud length lCloud (jet penetration), which can be evaluated
from the side-view pictures. The analysis of the both (convergent and divergent) revels that
the thickness or diameter DCloud , which is initially related to the nozzle diameter, increases
with x in accordance with the vortex ring growth. Based on DCloud and lCloud , the approximate
cloud volume VCloud could be calculated, under assumption that its geometry has a cylindrical
shape. This will be the benefit for finding the volume correction factor of cloud volume in
order to calculate the cloud energy (intensity). These results indicate that: an inner space of
the cloud, an outside cloud surface and a liquid surrounding the jet flow are much affected
mutually by each other. In particular, the difference in the liquid layers colors is mainly
related to movements that layers as a result of their interaction with cavity clouds mainly
because of the shear forces between the jet and surrounding. The same applies for the cloud
colors degree; the movements of the cloud, the interaction within the cloud itself and with
the surroundings, and in addition the roughened surface of the cloud, have an effect (light
reflection (pixel intensity)). As the injection pressure P1 increases, we have a thicker vapor
cavity, and also as downstream pressure P2 decreases, we have thicker vapor in both 2D (x,y)
and in (R), i.e. in volume. Regardless of the difficulty to define the exact location of the
discharging point (breaking off point), which is due to the complexity of 3D spatial
distributions of the cavity structure within the jet trajectory, Normalized average cavity
lengths LCav   LCav / d N , were determined by post-processing of the acquired images for a
series of frames for different working conditions.

LCav  was correlated with applied

parameters as in previous work [10]. The difficulty of generalizing any threshold is coming
from the variation of histogram from frame to frame. The quality of the obtained images still
is not enough because the cloud dynamics and its interaction with the soundings and other
clouds are faster than recording system
considering to the optimizing between the
convenient resolution, the frame rate and the image quality [11]. The obtained images show
the progression of this divergent jet blast. It can be seen that this divergent blast is then
much more exposed to hydrodynamic shear forces and other forces then, the clouds undergo
the disintegration process to fragments makes its apart as it begins to form ligaments of
cavity with liquid slugs. These findings agree well with Ganippa et al. [12].

(a)
(b)
(c)
Figure 6: 2D images show the strength and compactness of cavitation clouds recognized through image dynamics
examination at pixel level.P1=105bar, P2=2.06bar, VJ=124m/s,  = 0.02568, T=18.5oC. Convergent nozzle.
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(a)
(b)
Figure 7: 2D images show the strength and compactness of cavitation clouds recognized through image dynamics
examination at pixel level, Convergent nozzle, (a) P1=105bar, P2=2.06bar, VJ=124m/s,  = 0.02568,
T=18.5oC.(b)P1=177bar, P2=2.06bar, VJ=162m/s,  =0.0155, T=18.5oC.

3. Cloud Cavitation Dynamics and Properties Measured of Detected Image Regions
In order to investigate the cavitation cloud behavior (cavitating jet behavior) during the life
stages some assumptions are proposed, the exit of the nozzle was chosen as the original point
(reference point), the direction of the nozzle center axis as x-axis, and the directions normal
to it as y or z-axis along the impinging target surface. The region or layer where the gray
level changes rapidly means that cavitation cloud rapidly disappears or appears.
In black and white pictures (Fig.2(a)), the appearance region of cloud is expressed as
a white luminescent and the disappearance region as a dark black. Through this process of
image analysis it is possible that we can quantitatively estimate the high speed phenomena
such as rapid and consecutive collapses of cavitation clouds. White colored portion
corresponds to a zone of cavitating jet issued from the nozzle exit located at the left side of
the picture (Frame), and sometimes the nozzle holder part appears to be partly white
because of the light reflection. The picture near the right edge region appears obscure
because of the jet spread on an impinging target.
The steps mentioned earlier were done on the images before the properties measured
and statistical analysis. The image is converted to a gray scale as mentioned earlier, then the
image is enhanced and filtered, and in the last step the contours detected according to the
threshold value (this is the main source of error). In the end the contours are classified as
cavitation clouds. Any object area with less than 100 pixels is not counted as cavitation event
(this is another source of error). As it can be noticed, the contours are taken only for the
concrete solid cavitation, while the fogs that also appear are not counted or not considered.
The boundary lines between the clouds and the rest are not easy to define. As shown in the
2D images, the cavitation cloud is a dynamic object as discussed earlier. Looking at Fig.2(a),
we can find the region or layer where the gray level changes rapidly which means that
cavitation cloud rapidly disappears or appears. The appearance region of cloud is expressed
as a luminescent white and the disappearance region as fogy (Fig.2(a)). Fig. 7 shows the
relative area of identified cavitation clouds (area of the first identified cloud and the summed
area of all identified clouds per frame). As we can see, the summed area is bigger than the
first cloud and this means that the jet can be one big cloud or many separated clouds. This
phenomenon is clearer for the case of high injection pressure (P 1). In the two cases
(convergent and divergent nozzle), the area can also be used as a parameter to represent the
degree of the jet penetration and jet spreading angle. The fluctuation of the both cloud areas
(first and summed) shows that the periodical behavior of shedding/discharging clouds, and in
addition, the jet fluctuations or oscillations are also periodical, the frequency could be
estimated and correlated with the working conditions [11].
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As it may be also seen, there are many different clouds produced (in terms of shape
and area) and of course they are different in their energy content (cavity strength). The
fluctuation of the jet around the mean value of the summed area is investigated; the results
show also the periodical phenomenon of fluctuation of the areas summed around the mean.
The negative and positive values in the plotted graph were evident, as well as the existence
of produced different cloud areas, volumes, and strength. The sharp decreasing and
increasing (straight lines) in the area is related to the error due to the variation of the
threshold (threshold must not be constant). Even with the existence of this error the
periodical behavior of the cavitation as of complete jet or separated clouds can be deduced.
The area depends on the working conditions (geometrical and hydrodynamic) for the both
cases, and as the injection pressure ( P1 ) increases the area also increases (penetration and
spread angle of jet). The stability of the cavitating jet or clouds is increased with the
injection pressure ( P1 ) [11]. In the all cases (convergent and divergent) the clouds start to
grow and develop with time and space until arriving to a certain point when they start to
decay with time and space. This point is a break-off point of the jet. The position of this
point is related to the working conditions (geometrical and hydrodynamic). The differences in
the cloud thickness or area and volume and its variation are also related to the working
conditions, the relation between the strength of cavity and the volume is not linear. This
leads to a conclusion that producing of big clouds does not mean that we will have a good jet
for cavitation erosion, cutting penning, etc., but emphasizes that the shedding frequency of
these clouds is more important while the nozzle geometry and standoff distance are the main
parameters in performance the cavitating jets [13]. It was also noticed from the analyzed
movies, the big clouds or thick cavity clouds could also be created using divergent nozzle, in
previous work, we showed that, in the case of divergent nozzle with high injection pressure
the erosion was so small and concentrated on the center of target. However, with lower
injection pressure and convergent nozzle the cloud is less thick, but it is more efficient
(frequency effect) and the erosion is widely distributed (big erosion area) [14]. That is why
the properties of shear layer must be carefully examined for both cases in order to
understand the distribution of bubbles in the cavity clouds and correlated with the nozzle
geometry for both cases (divergent and convergent nozzles). Fig. 8 represents the variation
of the clouds (complete jet) mass center in the whole frame. The variation of the center of
mass of cavities with a time and with x-y coordinates is related to many parameters such as
the pressure fluctuation around the cavitation clouds, which is a result of turbulent situation
of the jet and the phase change (chain reactions). The pressure fluctuations have influence
on the other forces acting on the cavity clouds such as lift, gravity, drag and thrust. The
pressure fluctuations in x-direction have direct and big influence on the position of the center
of mass, mostly because the dominant influence of the injection pressure is mainly in x
direction, i.e. in jet trajectory direction, as compared with variation in y-direction.
Variation of center of mass in y-direction is happening mostly as a result of vortices shape
changes and existence of the shear forces between the clouds and surrounding liquid, so we
can say that it is a result of drag forces. But the degree of effects of these forces depends on
the composition of the cloud, i.e. void fraction is an important parameter [15]. So, from
Fig.8 it may be concluded that the center of mass of the cavitating jet changes with time.
The variation of cavitating jet area in time (summed area of clouds in each frame and time)
was analyzed by calculating the total clouds area in each frame and the mean area of the
sum. Then the variation around the mean was calculated (represented in Fig.7), and then the
data was processed using FFT in order to find the frequency of the jet cloud area variation.
Finally the result is presented in Fig. 9. This spectrum includes shedding, discharging, natural
oscillation of clouds (many individual bubble natural oscillation, i.e. many frequencies and
cloud oscillation also it has many frequencies as we have different clouds in size and
compositions etc) and pressure oscillation in the test chamber.
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Figure 8:Relative area of identified cavitation clouds (area of the first identified cloud and summed area of all
identified clouds per frame) at (a) P1=105 bar, (b) P1=177 bar (convergent nozzle)
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Figure 9: (a) Trajectory of the first cloud centroid (the center of mass of a cloud), (b) Frequency spectra of summed
relative area of caviation clouds.

Power spectral density function (PSD) is used to represent the strength of the variations
(energy or power) as a function of frequency. In other words, it shows at which frequencies
the variations are strong and at which frequencies the variations are weak. In Fig. 9 the
existence of many peaks in the spectrum frequency at low injection pressure (P 1) (low exit-jet
velocity (Vj)) can be attributed to the weakening of vortex formation and the increase of 3D
disturbance on the separated shear layer (instability of vortex). This leads to the production
of unstable cavitation clouds with different dimensions (area) [16]. The variation of area is
also related to many other factors such as forces acting on the clouds, the percentage of the
vapor in the cloud (void fraction) and the bubble oscillation and interactions inside the clouds
[15]. At high injection pressure for the case of convergent nozzle the variation of area has
several frequencies with 2,000 Hz as the peak in Fig.9. In general, we can say that the jet is
more stable at high injection pressure [11]. The key problem of this method is setting the
threshold for transforming the monochromatic to a binary map.

4. Validity of the Method:
The key problem of this method is setting the threshold value for transformation of
the monochromatic to a binary map. To illustrate this, an example of two weakly separated
cavitation clouds with asymmetric size is further discussed. After frame preprocessing and its
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conversion to a black and white (BW) equivalent, the algorithm for generating the boundary
contour has merged these two cavitation clouds into one. In this way, the process of
transformation of monochromatic to a binary map has led to the significant loss of
information. This problem is connected to the very essence of conversion from
monochromatic to a binary map. The conversion is conducted with categorical thresholding of
intensity for each pixel in monochromatic map, for fixed value of pixel intensity threshold (all
pixels with intensity equal or higher than threshold are given value one, as opposed to zero
value given to those with lower intensity values). The attempt to solve this problem by
introducing dynamic, or adaptive threshold, that is dependent on map global properties, has
not produced the expected results, especially for asymmetric cavitation clouds where usually
two things happen: 1) small cavitation cloud (cloud in its initial or final life phase) is removed
from a binary map, or 2) small cavitation cloud is merged to larger cloud. The especially
critical case is the one of merging two cavitation clouds, where the resulting cloud is
transformed into elongated shape, which further creates large errors in quantifying the cloud
properties (area, central point, min/max coordinates). Thus, created error drastically reduces
the quality of results of subsequent processing that is conducted with a purpose to extract
general properties of cavitation cloud generation. Fig.10 presents an example of poorly
identified objects (cavitation clouds). Although the intensity field of monochromatic map
clearly shows two objects, the developed algorithm recognizes only one unique object
elongated in shape, which drastically misrepresents the reality (Frame No.7 from movie with
50,000 fps). The errors obtained within process of recognizing cavitation clouds make the
results disputable. For that reason, the new method is under development.

(a)

(b)

(c)

Figure 10:

(d)

Example of poorly identified object (cavitation cloud): (a) original gray
scale image, (b) Enhanced and filtered image, (c) all contour detected
with no holes and (d) Contour classified as cavitation cloud.

Conclusion
The attempt to use computer vision technique mainly based on Cloud Contour Recognition has
been made for clouds created by high-speed submerged cavitating jet. The Dynamic behavior
of Cloud Cavitation has been traced, and properties such as thickness, area, etc. have been
measured. The frequencies of shedding and discharging occurencies of the coulds are
calculated based on the measuerd areas. Although facing the difficulty in determaintion of a
general treshold value, still there is a possibility to use the computer vision and image
processing to study the cavitation phenomenon and to achieve better understanding of its
behavior and its dynamic mechanisms.
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Modeling and simulation of a variable reluctance motor / generator to
replace the ﬂywheel
Modelação e simulação de um motor/gerador de relutância variável em
substituição do volante de inércia
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Abstract
This work presents the modeling and development of a simulation using Simulink, where it is intended to show the feasibility
of the study and development of a motor / generator capable of reducing or even canceling the ﬂywheel of the internal
combustion engines, with this is expectable improve the eﬃciency of these.
Resumo
Este trabalho apresenta a modelação e o desenvolvimento de uma simulação usando o Simulink, onde se pretende mostrar
a viabilidade do estudo e desenvolvimento de um motor / gerador capaz de reduzir ou mesmo cancelar o volante de inércia
dos motores de combustão interna, e com isso melhorar a eﬁciência destes.
Keywords
Internal combustion engine; Flywheel; Switch reluctance motor
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Modelação e simulação de um motor/gerador de
relutância variável em substituição do volante de
inércia
1. Introdução
O motor de combustão é ainda hoje a fonte de energia mecânica mais utilizada para a locomoção de
veículos. Apesar de se perspetivar um grande declínio do uso deste em prol dos motores elétricos,
existe ainda um longo caminho a percorrer. A pesquisa e o desenvolvimento de motores de combustão
interna mais eficientes ainda é um desafio que tem grande apoio da indústria dos transportes[1].
Nos últimos anos têm surgido uma grande quantidade de tecnologias de forma a reduzir as emissões
poluentes dos motores de combustão interna e a aumentar a sua eficiência. Prova disso é a introdução
de sistemas como a desativação de cilindros, variação do tempo de abertura de válvulas, sistemas de
recirculação de gases de escape, sistemas de turbocompressor entre muitos outros[1].
Com este trabalho pretende-se apresentar a construção de uma simulação que tem como objetivo
estudar a viabilidade do desenvolvimento de um sistema que pretende anular o volante de inércia dos
motores de combustão interna. Este volante existe na constituição dos motores de combustão interna
de forma a acumular a energia durante o tempo em que o motor produz trabalho que mais tarde é
necessária para prosseguir o ciclo do motor e fornecer energia nos tempos em que o motor não produz
trabalho.
A simulação consiste na idealização de um sistema composto por uma máquina de relutância variável
solidária com a cambota do motor de combustão. A máquina elétrica irá atuar como gerador durante
o tempo em que é produzido trabalho convertendo-o em energia elétrica que será consumida
posteriormente pelo motor que irá auxiliar o motor de combustão nos tempos em que este não produz
trabalho. A energia entre a sua produção e o seu consumo será armazenada num supercondensador.
O objetivo deste sistema passa pela sua adaptação progressiva com o aumentar da rotação, visto que
no tradicional sistema de volante de inércia essa adaptação não é possível, pois com rotações mais
elevadas o volante de inércia poderia ser reduzido significativamente, o que nos sistemas
convencionais não é possível. Um outro objetivo consiste na redução das vibrações graças à
estabilização do motor de combustão. Neste ultimo caso, o sistema motor/gerador iria atuar como
um amortecedor: nos picos do trabalho positivo este vai consumir grande parte desse trabalho e,
pelo contrário, vai fornecer trabalho nos picos de binário negativo.
Contudo, existem outras vantagens na implementação deste sistema, tais como: utilizar energia
aproveitada de outras partes do veículo para auxiliar o funcionamento do motor de combustão dandolhe a capacidade de aumentar a sua velocidade de forma mais rápida, ou compensando momentos em
que a carga aplicada ao motor de combustão é maior.
Esta simulação foi realizada com recurso à ferramenta de programação com ambiente gráfico
SIMULINK®. Neste ambiente gráfico foram criados blocos dentro dos quais está a formulação
necessária para a caracterização dos diversos componentes constituintes deste sistema.

2. Software
2.1. Caracterização dos Blocos
A Figura 1 ilustra todos os blocos presentes na simulação bem como todas as ligações. Posteriormente
será explicitado a constituição e função de cada bloco.
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Figura 1- Composição dos blocos e ligações utilizados na simulação.

A. Single Cylinder Four Stroke Engine
Este bloco tem como finalidade representar o motor de combustão interna da simulação. Neste caso,
caracteriza-se por ser um motor monocilíndrico regido segundo o ciclo de Otto. Neste bloco todas as
características geométricas como, por exemplo, comprimento da biela, massa do pistão podem ser
alteradas. O input que este recebe é comum aos demais blocos e é definido no início da simulação,
sendo w a velocidade de rotação do sistema. Este devolve posteriormente o binário produzido em
função do ângulo da cambota T21 e o ângulo de posição da cambota wtr. Assim sendo este bloco foi
formulado tendo por base as equações do mecanismo biela-manivela e as equações termodinâmicas
presentes na bibliografia [2–4].

B. Switched Reluctance Motor Generator
Trata-se de um bloco pré-existente na biblioteca Simscape™. Este bloco simula uma máquina de
relutância variável, sendo este tipo de máquina elétrica escolhido devido à sua grande versatilidade,
permitindo um controlo do mesmo na ordem da décima de grau e apresentando também valores de
rendimento satisfatórios tanto na operação enquanto motor quer na operação enquanto gerador.
Através de uma janela de interface gráfica é possível alterar a configuração do motor, velocidade
inicial, entre outros valores como ilustra a Figura 2. Este modelo pode ainda operar de duas maneiras
distintas: utilizando os valores mínimos e máximos de indutância definidos pelo utilizador e, através
de métodos analíticos, traçar as curvas de magnetização; ou pode funcionar através de curvas de
magnetização obtidas previamente através de métodos experimentais ou de elementos finitos. Este
segundo método torna a simulação mais realista[5,6].
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Figura 2-Interface gráfica máquina elétrica.

C. Converter
Este bloco é o responsável pelo controlo e funcionamento da máquina elétrica. Este bloco opera
aquando do funcionamento motor convertendo e distribuindo a tensão de entrada pelo número de
saídas que correspondem ao numero de fases da máquina elétrica. Por sua vez, em funcionamento de
gerador este inverte o sentido de funcionamento entregando ao regulador de tensão a energia
produzida pelo gerador. Este bloco é um subsistema que alberga dentro dele conversores eletrónicos
iguais ao da Figura 3. O numero de conversores será igual ao número de fases do estator da máquina
elétrica.

Figura 3- Conversor eletrónico.
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D. Voltage Regulator
Este bloco tem por finalidade regular a tensão fornecida ao conversor mediante a velocidade de
rotação do motor de combustão. O valor da tensão ideal para cada rotação foi obtido através de um
método iterativo do qual resultou uma curva de tendência caracterizada pela equação apresentada
abaixo. A tensão de saída vai ser obtida através da comparação entre a tensão que está disponível
nos terminais de saída e a curva de tendência, sendo depois aplicado um controlo on/off de modo a
colocar a tensão dentro dos valores pretendidos. A curva de tendência fora previamente obtida de
forma iterativa, para 5 faixas de rotação distintas foram realizados processos iterativos de modo a
obter a tensão de alimentação que traria melhores resultados.
𝑓(𝑢) = −5.89𝑢4 ∗ 10−9 + 9.39𝑢3 ∗ 10−6 − 5.99𝑢2 ∗ 10−3 + 2.26𝑢 − 33.91

Figura 4- Formulação Regulador de tensão.

E. Position Sensor
Este sensor de posição é essencial ao funcionamento da máquina de relutância, tomando ainda mais
importância neste caso visto a máquina elétrica alternar entre motor e gerador. Este sensor toma
conta da posição em que o rotor da máquina de relutância se encontra e dá o sinal ao conversor de
quando este deve iniciar a condução de energia nas fases (on angle) e quando deve proceder ao corte
desta (off angle). Os ângulos de disparo das fases são diferentes quando estamos perante o
funcionamento como gerador ou enquanto motor, pelo que existem dois switch´s que, ao sinal do
comando gerador/motor, alteram os valores dos ângulos de disparo. Na Figura 5 podemos observar a
variação da indutância com o alinhar dos polos do rotor com os polos do estator; o período em que os
polos estão perfeitamente alinhados ocorre em θ2. Durante o funcionamento enquanto motor, a fase
do estator encontra-se alimentada entre valores que podem ir desde θ1 até ao máximo de θ2, enquanto
que no funcionamento enquanto gerador esses valores passam a ser de θ2 para o momento a partir do
qual é possível alimentar as fases até θ3, onde essa alimentação tem que ser desligada.
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Figura 5- Esquema do alinhamento dos polos.

F. Comand Generator Motor
Trata-se de uma função de Matlab® que é responsável pelo comando da máquina elétrica, através do
ângulo de posição da cambota do motor de combustão e do ângulo de funcionamento enquanto
gerador. É definido pelo utilizador, que tem como saída um sinal que vai alterar o estado dos diversos
switch´s, alternando assim o funcionamento de motor para gerador e vice-versa.

2.2. Parâmetros de Funcionamento Iniciais
Cada componente do sistema possui inputs que podem ser modificados através da interface gráfica
que o sistema possui. Para o início da simulação foram inseridos valores reais e teóricos de modo a
que fosse possível tomar um ponto de partida. A partir desse ponto é possível tomar critérios de
otimização de modo a obter os resultados que melhor se adequam para demonstrar a viabilidade do
sistema implementado.

A. Motor de combustão interna
Para o motor de combustão interna foram tomados por base os parâmetros geométricos de um motor
comercial e bem documentado. O motor foi então caracterizado como sendo um motor Honda® GX
160. Esses parâmetros são apresentados na tabela 1.
Tabela 1- Parâmetros geométricos da formulação do motor de combustão interna.

Parâmetros Geométricos Honda GX 160
Diâmetro cilindro
0.068 m
Distância varrida
0.045 m
Taxa de compressão
9:1
Comprimento biela
0.084 m
Massa pistão
0.201 kg
Massa biela
0.0483 kg
A simulação foi construída com o intuito de se adaptar a qualquer motor de combustão interna,
bastando para isso introduzir a formulação necessária para esse mesmo motor podendo mesmo passar
de monocilíndrico para um motor com dois ou mais cilindros. Em trabalhos futuros pretende--se ter
um vasto conjunto de motores formulados de forma a que seja apresentada uma interface gráfica que
permitia ao utilizador apenas selecionar o tipo de motor que pretende. Contudo, o objetivo inicial do
estudo presa-se apenas em demonstrar a viabilidade de investigação e desenvolvimento do sistema
proposto e, como tal, foi tido em consideração para uma abordagem inicial um motor monocilíndrico
sendo o que apresenta um binário produzido mais irregular.

B. Máquina elétrica
No funcionamento inicial da máquina elétrica foram escolhidas curvas base de magnetização préexistentes representadas na Figura 6. Estas dizem respeito a um motor 10/8 de 10 KW, que irá

1 511

desempenhar a função ao longo de 720º de rotação da cambota do motor de combustão e funcionar
num máximo de 180º enquanto gerador e 520º enquanto motor. O ângulo de funcionamento enquanto
gerador pode ser ajustado para um valor inferior aos 180º, este valor encontra-se limitado pelo tempo
em que o motor de combustão executa a expansão, ou seja, o tempo motor. Os valores para os ângulos
de disparo utilizados foram os valores máximos e mínimos em cada operação, sendo estes um dos
pontos fulcrais do funcionamento deste tipo de máquina elétrica. Para além disso, vão ser um ponto
de grande incidência aquando da otimização de todo o sistema.
Tabela 2-Ângulos de disparo iniciais da máquina elétrica.

Ângulos de disparo máquina de
relutância variável 10/8
Ângulos disparo
On (θ1)
Off (θ2)
motor
22.5º
45º
Ângulos disparo
On (θ2)
Off(θ3)
gerador
0º
22.5º

Figura 6- Curvas de Magnetização da máquina elétrica.

3. Resultados e dados obtidos da simulação
De modo a obter os resultados de todo o conjunto de operações realizadas pela simulação, foi criado
um bloco ao qual foi dado o nome de Statistics. Este bloco calcula a média e o desvio padrão dos
valores do binário da máquina elétrica, do motor de combustão e da soma dos dois. Com base na
análise destes valores vai ser possível retirar conclusões acerca da viabilidade do desenvolvimento do
sistema. O cálculo do desvio padrão tem a funcionalidade de dar a indicação da qualidade do binário
produzido, visto que quanto menor for este valor menor serão os picos de binário existentes,
resultando em menores vibrações e menores esforços. Por outro lado, o cálculo da média do valor do
binário da máquina elétrica é também um dado importante, que deve ter valores sempre muito
próximos de 0, sendo que o pretendido passa por reduzir ou mesmo anular o volante de inércia, a
máquina elétrica vai ter que ter um comportamento semelhante ao do volante de inércia, ou seja, a
energia que este armazena tem que ser igual a que este devolve, tendo por isso que o valor médio do
binário ser próximo de zero uma vez que o binário enquanto gerador é negativo e em quanto motor é
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positivo. Consequentemente, estes vão ter que se anular de modo a que o balanço energético seja o
mais próximo possível de zero.
Os Scope´s que é possível observar na simulação mostram os gráficos resultantes da simulação, onde
é possível observar o binário produzido pela máquina elétrica, pelo motor de combustão, bem como
a soma destes. É também ainda possível observar o nível de carga do condensador, importante para
a análise do balanço energético ao longo de um ciclo.
Os resultados a seguir apresentados foram obtidos mantendo todos os valores da simulação conforme
têm sido mencionados e descritos ao longo deste trabalho. A Tabela 3 mostra os inputs que foram
utilizados para a obtenção dos resultados apresentados na Tabela 4.
Tabela 3: Valores de inputs iniciais.

Valores de entrada iniciais
Ângulos de disparo
On
Off
Ângulos de disparo
22.5º
45º
motor
Ângulos de disparo
0º
22.5º
gerador
Ângulo de
180º
funcionamento
gerador
Velocidade de
1600 rpm
rotação
Tempo de
0.075s
simulação
Tabela 4:Resultados obtidos perante os inputs da Tabela 3.

Resultados obtidos
Desvio Padrão
75.47 Nm
binário motor de
combustão
Desvio padrão
56.38 Nm
binario máquina
elétrica
Desvio Padrão
70.4 Nm
binário motor de
combustão mais
maquina elétrica
Média binário
25.89 Nm
motor de
combustão
Média binário
3.65 Nm
maquina elétrica
Média binário
29.54 Nm
combustão mais
maquina elétrica
Potência motor de
4338 W
combustão
Potência máquina
611.5 W
elétrica
Potência maquina
4949 W
elétrica mais
motor de
combustão
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Figura 7-Binário produzido pelo motor de combustão interna a azul e o binário da maquina eletrica a amarelo.

Figura 8-Resultado da soma do binário da máquina elétrica e do motor de combustão.

Figura 9-Nivel de carga do supercondensador ao longo de um ciclo.

Através da analise dos gráficos é possível fazer uma análise rápida das alterações que ocorrem
aquando da sobreposição do valor do binário da máquina elétrica com o motor de combustão interna.
Dos resultados para já obtidos nota-se uma necessidade do faseamento do binário da máquina elétrica
com o do motor de combustão. É ainda possível observar-se o nível de carga e descarga do
supercondensador que, no funcionamento ideal, deveria compensar o período de carga com o de
descarga de modo a manter sempre o nível de carga uma vez que o pretendido é que o balanço
energético ao longo de um ciclo seja de zero.

4. Conclusões
Esta simulação cumpre com o pretendido que foi estabelecido no início da sua construção que era
demonstrar resultados para o sistema que fora pensado em desenvolver. Esta vai ser uma mais-valia
na obtenção de respostas acerca da viabilidade do sistema que se pretende implementar, tendo ainda
esta funcionalidades que lhe permitem estudar outros casos em situações como por exemplo de
veículos híbridos tradicionais.
Visto a sua versatilidade lhe permitir conjugar diferentes parâmetros em simultâneo, esta possui
grande margem de optimização. Tendo em consideração os resultados previamente obtidos e as
inúmeras possibilidades que podem ainda ser conjugadas, prevê-se que os resultados possam vir a
tomar valores bastante satisfatórios, e que possam demonstrar que o desenvolvimento do sistema
proposto vai trazer melhorias significativas aos motores térmicos que hoje conhecemos.
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Development of a 4 stroke opposed piston spark ignition engine
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Abstract
The purpose of this project was to develop a low-cost OP engine, 4-stroke gasoline by joining two single-cylinder
reciprocating internal combustion engines with side valves on the block of the brand Robin America, Inc., Model EY15,
without their cylinder heads. Joining these two engine blocks together made possible to build an opposed-piston engine
(OPE) with two crankshafts as planned. In this new engine, the combustion chamber is conﬁned to the space inside the
cylinder between the piston heads and the chamber between the valves. The pistons move in the cylinder axis in opposite
directions, a feature typical of opposed-piston engines. After building the engine, parameters characteristic of the OPE were
measured on an Eddy currents dynamometer, such as: rotational speed, torque, fuel consumption and emissions. With the
collected data, power, speciﬁc consumption and overall eﬃciency were calculated, allowing to conclude that the motor with
the opposed-piston conﬁguration is less expensive and is more powerful. The development of the opposed-piston engine in
this project has shown that it is feasible to build one engine from a diﬀerent one another to reduce the manufacturing and
development costs. In addition, higher power can be obtained with better speciﬁc fuel consumption and less vibration.
Resumo
O propósito deste projeto consistiu em desenvolver um motor OP de baixo custo de 4 tempos a gasolina a partir da união de
dois motores alternativos de combustão interna monocilíndricos com válvulas laterais no bloco da marca Robin America, Inc.
Modelo EY15, aos quais se removeu a cabeça do motor. A união dos dois blocos de motor permitiu a construção de um novo
motor de pistões opostos (OPE) de duas cambotas tal como se pretendia. Neste motor a câmara de combustão ﬁca
conﬁnada ao espaço no interior do cilindro entre as cabeças dos pistões e a câmara existente entre as válvulas. Os pistões
deslocam-se segundo o eixo do cilindro em sentidos opostos, característica evidenciada pelos motores de pistões opostos.
Após a construção do motor mediram-se num banco de ensaios dinamométrico de correntes de Eddy os parâmetros
característicos do OPE tais como: a velocidade de rotação, binário, consumo de combustível e emissões. Com os dados
recolhidos foi possível calcular a potência, consumo especíﬁco e rendimento global o que permitiu concluir que o motor com
a conﬁguração de pistões opostos é mais económico e mais potente. O desenvolvimento do motor de pistões opostos deste
projeto permitiu constatar que é viável a construção de um motor a partir de outro já existente reduzindo desta maneira o
seu custo de fabrico e desenvolvimento. Além disso, consegue-se uma maior potência, um menor consumo especíﬁco e
menos vibrações.
Keywords
Internal Combustion Engine; Opposed Piston Engine; 4 Stroke; Spark ignition
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Development of a Coreless Permanent Magnet Synchronous Motor for a
Battery Electric Shell Eco Marathon Prototype Vehicle
Miguel Ângelo Rodrigues Silvestre;mars@ubi.pt
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Jorge Miguel Guedes Rebelo - jorge.rebelo.ae@gmail.com
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Abstract
An in-wheel Coreless Permanent Magnet Synchronous motor was designed and built tor the participation of the Aero@UBI
team in Shell Eco-Marathon competition. The design of the motor is presented. The concepts embedded in the design are
thoroughly described. Experimental tests data are given for the motor and motor with two diﬀerent controllers.
Resumo
Um motor sem ferro, síncrono de ímans permanentes foi projetado e construído para embutir na roda do veículo para a
participação da equipa Aero@UBI na ecomaratona Shell. O projeto do motor é apresentado e os conceitos implementados
são explicados detalhadamente. São apresentados dados experimentais para o ensaio do motor e do motor com dois
controladores distintos.
Keywords
Motor; Coreless; Eﬃciency
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Abstract
Line-started permanent magnet synchronous motors emerged in the market in response to strict eﬃciency goals. Despite
being a synchronous motor, the rotor of a line-started permanent magnet synchronous motor contains a squirrel cage and,
consequently, the behaviour under transient periods and/or faulty operation is not the same as for a conventional
synchronous motor. In order to study this kind of electrical machine, it is proposed in this paper an equivalent circuit model
and a set of experimental tests to extract the parameters of the equivalent circuit of a line-started permanent magnet
synchronous motor. To validate the presented approach, a computer model of the machine, based on the obtained
parameters, was developed, and the simulation results were compared with the experimental motor performance.
Keywords
Line-started permanent magnet synchronous motor; equivalent circuit; experimental characterization
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Modelling of a Line-Start Permanent Magnet
Synchronous Motor, Using Empirical Parameters
1. Introduction
Line-started permanent magnet synchronous motors (LS PMSM) emerged in the market in
response to strict efficiency goals. Since LS PMSM are able to start directly connected to the
grid, they are highly recommended for direct replacement of older Induction Motors (IM). Thus,
LS PMSM have been the target of significant technology advances [1, 2].
Regarding the IM, the no-load test and the locked-rotor test are established to extract the
equivalent circuit parameters [3]. For synchronous machines, the no-load generator test and
the short-circuit generator test are established as the most suitable way to extract the
equivalent circuit parameters [3]. For permanent magnet synchronous motors (PMSM), the back
electromotive force can also be extracted from the no-load test, and the phase reactances
from the locked rotor test [4, 5].
Regarding the estimation of the parameters needed to model LS PMSM, several studies are
available in the literature, based on the finite element analysis [6, 7, 8]. However, none of
them is based on the analytical modelling using equivalent circuit parameters in abc axes.
In this work a set of experimental tests is proposed to extract the LS PMSM parameters, for a
cylindrical poles machine. To validate this approach, a computer model of the machine was
developed, based on the obtained parameters, and the simulation results were compared with
the experimental motor performance.

2. The Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor
A LS PMSM is a combination of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) and of an
induction motor (IM). The rotor is formed by permanent magnets and a squirrel cage, as can be
seen in Figure 1 [1], [9-11].

Figure 1 - Cross section of a three phase LS PMSM [9].

For a cylindrical poles motor, during the transient period, the electromechanical torque (Tem)
is given by the combined contribution of both cage torque (Tcg) and permanent magnets torque
(Tpm). In this period, Tpm present an oscillatory nature, as can be seen in Figure 2. During the
steady state regime, at synchronous speed, the electromechanical torque is only given by the
permanent magnets because no currents are induced in the rotor. Thus, total losses and general
temperature are minimized, increasing the LS PMSM efficiency potential when compared with
IM. [1], [10-11].

Figure 2 – Boot profile of a LS PMSM.
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2.1. Equivalent circuit model
Based on the equivalent circuit of the induction machine (IM) recommended by IEEE, and the
conventional permanent magnet synchronous motor (PMSM) equivalent circuit, line-started
permanent magnet synchronous motors (LS PMSM) are represented by a hybrid, per phase,
equivalent circuit model presented in Figure 3 [3, 9], where:
•
•
•
•
•
•

rs – per-phase stator winding resistance;
Lσs – per-phase stator leakage inductance;
r’r – per-phase rotor circuit resistance;
Lσ’r – per-phase rotor leakage inductance;
Ef – back-EMF;
Lm – per-phase stator magnetizing inductance.

It is possible to notice in Figure 3 some technical features of the squirrel cage (Lσ’r and r’r) and
of the rotor magnets (Ef).

Figure 3 – Per phase equivalent circuit model of a LS PMSM.

3. Empirical parameters of the LS PMSM
To obtain the parameters of the LS PMSM, a set of experimental tests were conducted on a
WEG WQuattro motor (Figure 4), according to the scheme presented in Figure 5.
The tested motor is a hybrid IE4 class motor (super-premium efficiency) with high energy
permanent magnets, two-pole pairs, and distributed windings. The squirrel cage rotor presents
deep bars, corresponding to a class A motor [3, 12].
At 50 Hz, the star connected motor presents a rated voltage of 400 V line-to-line, a rated power
of 1.1 kW, and a rated torque of 7 Nm [12].

Figure 4 – WEG WQuatro LS PMSM , 1.1 kW [12].
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Figure 5 - Power supply circuit.

3.1. Per-phase stator winding resistance
The per-phase stator winding resistance can be measured by using an ohmmeter. To minimize
the measurement errors, it is advised to connect two phases in series, and measure the
combined resistance, and to repeat the measurement for the three possible combinations. The
per-phase stator winding resistance is half of the arithmetic mean value of the three
measurements. Resistance varies with temperature, so it is advisable to do those measurements
with the motor temperature near to is normal operating value [4].

3.2. Locked rotor test
As for the IM, the locked rotor test allows the determination of the per-phase stator leakage
inductance, the rotor cage leakage inductance and the rotor resistance.
In this case, the rotor is locked, and thus no electromotive force, due to the permanent
magnets, is inducted in the stator windings. In addition, the supply voltage must be very low,
and so the current in the stator magnetizing inductance, Lm, can be neglected. The LS PMSM
equivalent circuit corresponding to the locked rotor condition can thus be simplified as
presented in Figure 6.

Figure 6 – Equivalent circuit model for the LS PMSM under locked rotor condition.

As for the IM locked rotor test, the supply voltage was increased, by means of an autotransformer, until the supply current reached its rated value, In. The voltage value applied to
the motor is designated as short-circuit voltage, Usc.

3.2.1. Calculation of the leakage inductances
After measuring the current (In), the voltage (Usc) and the phase power (P1) it is possible to
calculate the circuit reactance by [13, 14]:
𝑋𝑒𝑞 =

√(𝑈𝑠𝑐 ∙ 𝐼𝑛 )2 − 𝑃1 2
𝐼𝑛 2

(1)

Since, this motor has deep bars in the rotor cage (class A motor), one can assume that [3]:
𝑋σ𝑠 ≈ 𝑋σ′ 𝑟 =

𝑋𝑒𝑞
2

(2)

Thus, the per-phase stator leakage inductance is given by [13, 14]:
𝐿σ𝑠 =

𝑋σ𝑠
2π𝑓

(3)

and the rotor leakage inductance is given by:
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𝐿σ′𝑟 =

𝑋σ′𝑟
2π𝑓

(4)

3.2.2. Calculation of the rotor resistance
Considering the locked rotor test, the total circuit resistance is given by [13, 14]:
𝑟′𝑟
𝑃1
= 2
𝑠
𝐼𝑛
were the slip (s) is equal to one because the rotor is stopped. Thus:
𝑅𝑒𝑞 = 𝑟𝑠 +

𝑟′𝑟 =

𝑃1
𝐼𝑛 2

− 𝑟𝑠

(5)

(6)

3.3. No-load test
In no-load condition the motor runs at synchronous speed and no current is present in the rotor
bars. Based on the phasor diagram of Figure 7 and on the power balance, one obtains the
equations system (7), that allows the calculation of the remaining tree unknown parameters,
Ef, Xs (synchronous-reactance) and δ (load angle).

Figure 7 – Phasor diagram for motor operation.

𝑈 = 𝐸𝑓 ∙ cos δ + 𝑟𝑠 ∙ 𝐼 ∙ cos φ + 𝑋𝑠 ∙ 𝐼 ∙ sin φ
{𝐸𝑓 ∙ sin δ + 𝑟𝑠 ∙ 𝐼 ∙ sin φ = 𝑋𝑠 ∙ 𝐼 ∙ cos φ
3 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝐼 ∙ cos(φ − δ) = 𝑃 − 3 ∙ 𝑟𝑠 ∙ 𝐼 2

(7)

3.3.1. Calculation of the synchronous inductance
Considering the synchronous reactance (Xs), the synchronous inductance is obtained by:
𝐿𝑠 =

𝑋𝑠
2π𝑓

(8)

3.3.2. Calculation of the stator magnetizing inductance
The stator magnetizing inductance is obtained through the synchronous inductance and the
stator leakage inductance [13].
𝐿𝑚 = 𝐿𝑠 − 𝐿σ𝑠

(9)

3.4. Calculation of the back-EMF
The back-EMF obtained in the no-load test is not valid for the all range of operation. In fact,
by increasing the load, the magnetic saturation levels of iron decrease causing an increase of
the back-EMF. So, the back-EMF is dependent of both load and speed.
As it is well known, usually, the back-EMF is defined by [3]:
𝐸𝑓 = 𝑘 ∙ Ψ𝑝𝑚 ∙ ω𝑚

(10)
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where k is a constructive constant of the machine, and Ψ𝑝𝑚 is the flux generated by the
permanent magnets.
By measuring voltage, current, and power with different load values, it is possible to define
k·Ψpm as a function of Tl, through the analysis of Ef. Note that the value of Xs is already known,
so to determine Ef for other load levels, only the first two equations of (7) are used.

3.5. Mechanical parameters
For the dynamic analysis and simulation of a motor drive, at least two mechanical parameters
(moment of inertia – J; friction and ventilation torque - Tfv) are needed to develop the most
accurate model, possible.

3.5.1. Calculation of the moment of inertia
The moment of inertia is a mechanical parameter dependent on the rotor dimensions, given by
(10), where m is the mass and r is the radius [11].
𝐽=

1
∙ 𝑚 ∙ 𝑟2
2

(10)

However, in this work, the used value for the moment of inertia was provided by the
manufacturer [12].

3.5.2. Mechanical losses
In a rotating machine, mechanical losses are due to friction and ventilation, which are highly
dependent on the rotating speed. If we consider only the synchronous speed, the losses due to
friction and ventilation can be estimated based on the input power of the no-load test.
However, since the proposed model should be valid for a larger speed range, the friction and
ventilation torque was obtained by the measurement, at different speeds, of the torque applied
to the shaft, considering the no-load test for generator operation. When the generator is in
open-circuit, the torque demand is entirely due to the mechanical losses (friction and
ventilation).

3.6. LS-PMSM parameters
The experimental results obtained for the two most significant tests are presented in Tables 1
and 2.
Table 1 – Locked-rotor test experimental results.

IN (A)
2.102

USC (V)
28.24

P1 (W)
35.73

Table 2 – No-load test experimental results.

I0 (A)
1.786

Un (V)
230

P0 (W)
99.53

Thus, based on the proposed methodology, Table 3 presents the motor parameters.
Table 3 - Motor parameters.

𝑟𝑠
𝐿σ𝑠
𝑟′𝑟
𝐿σ′𝑟
𝑘Ψ𝑝𝑚 (𝑇𝑙 )
𝐿𝑚
𝐽
𝑇𝑓𝑣 (ω𝑚 )

4.2 Ω
17.077 mH
3.87 Ω
17.077 mH
0.0472 ∙ 𝑇𝑙 + 0.7744 [V ∙ s ∙ rad−1 ]
179 mH
0.005 Kg ∙ m2
3.93×10−4 ω𝑚 + 4.57×10−2 [Nm]
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4. Computational model of the LS PMSM
In the presented model all the rotor parameters are referred to the stator, the shaft angular
frequency (ω), referred to the electrical angle (ω·t), is related to the shaft angular frequency
(ωm) referred to the mechanical angle (ωm·t), by (11), where p is the number of pole pairs.
(11)

ω = 𝑝 ∙ ω𝑚

The LS PMSM dynamic behaviour can be modelled by considering the electric circuits of both
stator and rotor, their magnetic coupling and the mechanical interaction between all torques
applied to the shaft.

4.1. Matrix representation
Considering both the stator and rotor circuits, one obtains [15-18].
s
[vabc
] = [rs ] ∙ [isabc ] +

d
[Ψ s ] + [eabc ]
dt abc

(12)

d
[Ψ r ] = 0
dt abc

(13)

r ]
[vabc
= [r′r ] ∙ [irabc ] +

Considering the mechanical balance in the shaft, the mechanical speed is given by [16-18].
𝜔m = ∫

𝑇𝑒𝑚 − 𝑇𝑙 − 𝑇𝑓𝑣 − Bω
𝐽

(14)

In (12) and (13):
𝑟𝑠
[rs ] = [ 0
0

and

𝑟′𝑟
[r′r ] = [ 0
0

0
𝑟𝑠
0

0
0]
𝑟𝑠

0
𝑟′𝑟
0

(15)

0
0]
𝑟′𝑟

(16)

The back-EMF vector is given by [3]:
sin(ω𝑡)
2π
[eabc ] = √2 ∙ 𝑘Ψ𝑝𝑚 ∙ ω𝑚 ∙ sin (ω𝑡 − 3 )
2π
[sin (ω𝑡 + 3 )]

(17)

The linkage magnetic flux from stator and rotor can be represented as a function of the stator
and rotor currents and the self and mutual inductances, as follows [16-18]:
s
ss
s
sr
r
[Ψabc
] = ([Lσs
abc ] + [Labc ]) ∙ [iabc ] + [Labc ] ∙ [iabc ]

(18)

s
σr
r ]
rr
r
[Ψabc
= [Lrs
abc ] ∙ [iabc ] + ([Labc ] + [Labc ]) ∙ [iabc ]

(19)

where:
𝐿σ𝑠 + 𝐿𝐴
ss
𝑀𝐵𝐴
[Lσs
]
[L
]
+
=
[
abc
abc
𝑀𝐶𝐴

𝑀𝐴𝐵
𝐿σ𝑠 + 𝐿𝐵
𝑀𝐶𝐵

𝑀𝐴𝐶
𝑀𝐵𝐶 ]
𝐿σ𝑠 + 𝐿𝐶

(20)
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rr
[Lσr
abc ] + [Labc ] = [

𝐿σ′𝑟 + 𝐿𝑎
𝑀𝑏𝑎
𝑀𝑐𝑎

𝑀𝐴𝑎
[Lsr
abc ] = [𝑀𝐵𝑎
𝑀𝐶𝑎

𝑀𝑎𝑏
𝐿σ′𝑟 + 𝐿𝑏
𝑀𝑐𝑏
𝑀𝐴𝑏
𝑀𝐵𝑏
𝑀𝐶𝑏

𝑀𝑎𝑐
𝑀𝑏𝑐 ]
𝐿σ′𝑟 + 𝐿𝑐

(21)

𝑀𝐴𝑐
𝑀𝐵𝑐 ]
𝑀𝐶𝑐

(22)

𝑀𝑎𝐴 𝑀𝑎𝐵 𝑀𝑎𝐶
𝑀𝑏𝐴 𝑀𝑏𝐵 𝑀𝑏𝐶 ]
[Lrs
]
=
[
(23)
abc
𝑀𝑐𝐴 𝑀𝑐𝐵 𝑀𝑐𝐶
Mutual inductances between stator and rotor have the same maximum value (MSr ), however,
they are dependent on the rotor relative electric position. Thus:
cos(ω𝑡)
2π
)
3
2π
[cos (ω𝑡 − 3 )

sr T
[Lrs
abc ] = [Labc ] = 𝑀𝑆𝑟 cos (ω𝑡 +

cos (ω𝑡 −

2π
)
3

cos(ω𝑡)
cos (ω𝑡 +

2π
)
3

2π
)
3
2π
cos (ω𝑡 − )
3
cos (ω𝑡 +

cos(ω𝑡)

(29)

]

Based on the currents and machine inductance, the cage torque, Tcg is given by [16], [18]:
d
[Lsr ]) ∙ [irabc ]
𝑇𝑐𝑔 (t) = 𝑝 ∙ [isabc ]T ∙ (
dω𝑡 abc

(24)

and the permanent magnets’ torque, Tpm is :
𝑇𝑝𝑚 (𝑡) =

𝑒𝑎 (𝑡) ∙ 𝑖𝑎 (𝑡) + 𝑒𝑏 (𝑡) ∙ 𝑖𝑏 (𝑡) + 𝑒𝑐 (𝑡) ∙ 𝑖𝑐 (𝑡)
ω𝑚

(25)

The viscosity coefficient, B, usually assume small values, so it can be ignored.

4.1.1. Relation between self- and mutual-inductances, and equivalent
circuit model parameters
In equations (12) to (25), used to develop the computational model of the motor, the values of
self- and mutual-inductances were used. However, these are not the parameters of the perphase equivalent circuit.
Let us consider a distributed and perfectly balanced three-phase winding, where:
𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 = 𝐿𝐶 = 𝐿𝑎 = 𝐿𝑏 = 𝐿𝑐

(26)

𝑀𝐴𝐵 = 𝑀𝐴𝐶 = 𝑀𝐵𝐴 = 𝑀𝐵𝐶 = 𝑀𝐶𝐴 = 𝑀𝐶𝐵

(27)

and

Considering, also, the synchronous operation of the motor, and the mesh equation of both
models, then:
𝐿𝑚

∂𝑖𝑎
∂𝑖𝑎
∂𝑖𝑏
∂𝑖𝑐
= 𝐿𝐴
+ 𝑀𝐵𝐴
+ 𝑀𝐶𝐴
∂𝑡
∂𝑡
∂𝑡
∂𝑡

(28)

Taking into account a balanced three-phase system, thus:
1
1
𝐿𝑚 = 𝐿𝐴 − 𝑀𝐵𝐴 − 𝑀𝐶𝐴
2
2

(29)
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Because of the geometrical displacement between phases of 120º electrical degrees, one
obtains [19]:
𝟏
𝟐
𝑴𝑨𝑩 = − 𝑳𝑨 ⇒ 𝑳𝑨 = 𝑳𝒎
𝟐
𝟑

(30)

𝟏
𝑴𝑨𝑩 = − 𝑳𝒎
𝟑

(31)

and

Since LA is related with the magnetic flux that crosses the air gap, and considering the magnetic
fluxes generated in the stator phase A, linked by the rotor phase a, one obtains [19]:
𝑴𝑨𝒂 = 𝑳𝑨 ⇒ 𝑴𝑺𝒓 =

𝟐
𝑳
𝟑 𝒎

(30)

4.2. Computer modelling of the LS PMSM
Based on (12) to (25), and the parameters calculated according to (26) to (30), the Matlab
Simulink model represented in Figure 8 was used to obtain the expected performance of the
motor, by taking into account the empirical parameters of the LS PMSM.

Figure 8 – Matlab Simulink model of the LS PMSM.

5. Experimental validation
In order to verify the accuracy of the proposed methodology, the motor was tested under
different loads levels, in both star (400 V) and delta (230 V) connection. Line current (I1), input
power (P) and power factor (PF) were measured.
These experimental results were compared with the simulation results to validate the
experimentally obtained LS PMSM parameters.
The analysis of Figures 9-14 allows us to verify the good match between the simulation results
and the experimental ones.
Existing deviations are due to real motor natural unbalances, parameters ignored in simulation,
as well as rounded measured and calculated parameters.

6. Conclusion
In this paper an experimental procedure to extract the equivalent circuit parameters of a LS
PMSM was proposed.
These parameters were used to define the per-phase equivalent circuit of the LS-PMSM and,
based on that, a Matlab Simulink model was developed. This model proved to reflect the
behaviour of a real motor allowing for a future study of the motor under unbalanced situations.
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Figure 9 – Line current
(star connection).

Figure 10 – Line current
(delta connection).

Figure 11 – Total power
(star connection).

Figure 12 – Total power
(delta connection).

Figure 13 – Power factor
(star connection).

Figure 14 – Power factor
(delta connection).
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Abstract
The present article intends to carry out a methodological approach based on theories of the "three Rs" of waste
management, for its transpolation to the architectural ﬁeld. The relevant nuances will be indicated from the deﬁnition of the
actions proposed by this method through architectural examples
Resumo
El presente artículo pretende realizar un acercamiento metodológico a partir de la teorías de las "tres Rs" de gestión de
residuos, para su transpolación al ámbito arquitectónico. Se señalarán las matizaciones pertinentes a partir de la deﬁnición
de las acciones propuestas por este método mediante ejemplos arquitectónicos.
Keywords
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Re-arquitecturas
Aproximación metodológica desde la idea de Re-siduo.
Introducción
Residuo. Del lat. residuum.
1. m. Parte o porción que queda de un todo.
2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.
3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u
operación. U. m. en pl.
4. m. Mat. Resto de la sustracción y de la división.
Durante la 30ª cumbre de los ocho paises más industrializados del planeta - Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Rusia y Japón - denominada comunmente como G8,
celebrada en junio de 2004 en Estados Unidos, el carismático Primer Ministro del Japón Koizumi
Junichiro, presentó la “iniciativa de las tres erres” o “regla de las tres erres”, propuesta que
pretendía desarrollar hábitos de consumo responsable en la población.
De hecho se atribuye a Japón la creación de esta idea, que en 2002 introdujo las políticas para
establecer una sociedad orientada al reciclaje, llevando a cabo diferentes campañas entre
organizaciones civiles y órganos gubernamentales para difundir entre ciudadanos y empresas la idea
de las tres erres1.
Rápidamente será la organización ecologista Greenpeace la que popularice esta propuesta mediante
la implementación de tres estrategias o acciones cuyo objetivo es el mejor manejo de los residuos
generados por la población, de modo a ser más sustentables con el medio ambiente, y
específicamente dar prioridad a la reducción del volumen de los mismos.
Más específicamente, la regla de las tres erres toma su nombre de tres acciones muy concretas
sobre los residuos generados, las cuales, en su terminología inglesa (también en castellano)
comienzan por “r”: reducing (reducir), reusing (reutilizar) y recycling (reciclar).
Debido a numerosas causas que no entraremos a valorar (económicas, sociales, políticas, de
planificación urbana, etc.) en la ciudad contemporánea también existen residuos arquitectónicos
que es necesario gestionar. A partir de este contexto, y tomando la regla de las tres erres como
método de análisis e investigación, pasaremos a analizar cuales son las implicaciones de su
definición y la aplicación de sus propuestas en el mundo arquitectónico.
1. Reducir.
1. tr.
2. tr.
3. tr.
4. tr.

Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía.
Disminuir o aminorar.
Estrechar o ceñir.
Mudar algo en otra cosa equivalente.

Según las 3Rs, reducir implica ejecutar las acciones necesarias para la reducción de la producción
de objetos susceptibles de convertirse en futuros residuos, mediante medidas de compra racional y
uso adecuado de los productos. Si reducimos el problema a-priori, disminuimos el impacto en
nuestro entorno. Esta será, por tanto, la primera de las acciones que deben realizarse en cuanto a
la concienciación. Es una acción que tiene como principal baza su pensamiento previo, por lo que,
trasladándonos al mundo arquitectónico, paradójicamente deberá trasladarse hacia las
arquitecturas “futuras”. Esta reducción puede realizarse en dos niveles: reducción del consumo de
materia necesaria para la construcción, la energía necesaria en el proceso de fabricación de los
mismos; o la eficiencia energética2 en su utilización una vez concluidos.
Un ejemplo paradigmático en el que desde su concepción se ha tratado de reducir el impacto
energético tanto en el trazado urbano, la construcción y el uso futuro, es el proyecto para la ciudad
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de Masdar, en Abu Dhabi, proyecto desarrollado entre los años 2007 y 2008 por el estudio Foster and
Partners, actualmente en construcción (Figura 1).

Figura 1 – Render. Imagen general de la ciudad de Masdar. Foster + Partners

Según se indica en la página web del estudio inglés, la ciudad de Masdar combina tecnologías
vanguardistas con los principios urbanísticos de los asentamientos árabes tradicionales para crear
una comunidad en el desierto que aspira a ser neutra en carbono y no generar residuos. El proyecto
es un componente esencial de la iniciativa de Masdar, concebida por el Gobierno de Abu Dhabi con
el objetivo de investigar soluciones de energías renovables y tecnologías limpias para un futuro sin
petróleo. La ciudad se convertirá en un centro para el fomento de nuevas ideas de producción
energética, con el objetivo de atraer a los expertos de más alto nivel.
Esta ciudad será la primera comunidad moderna del mundo por cuyas calles no circulen vehículos
propulsados por combustibles fósiles. A una distancia máxima de 200 metros con respecto a las
instalaciones y los nexos de transporte rápido más cercanos, Masdar se ha concebido para impulsar
los desplazamientos a pie, y sus calles y patios brindan un atractivo entorno peatonal protegido de
las condiciones climáticas extremas. En los alrededores de la ciudad se instalarán parques eólicos y
fotovoltaicos, plantaciones y campos de investigación para que la comunidad pueda ser
completamente autosuficiente en materia energética.
Si bien el diseño de Masdar constituye una respuesta específica a su ubicación y su clima, los
principios subyacentes son aplicables a cualquier lugar del mundo. En este sentido, la ciudad
constituye un modelo de ciudad sostenible del futuro3. Este aparente crecimiento urbano sostenible
tiene, sin embargo, sus detractores, ya que parten de la idea de seguir generando nuevas
infraestructuras y no dando respuesta a los residuos arquitectónicos ya existentes. El arquitecto
Gunther Moewes declaraba ya a mediados de los años 90:
“La idea de que los edificios de bajo consumo energético son respetuosos con el medio ambiente y
de que, a través de la construcción de más edificios de este tipo cumpliremos las promesas hechas
en la Cumbre de Río de reducir las emisiones de CO2 para el 2005 en un 25% de las existentes en
1990 es, naturalmente, una estupidez. Un nuevo edificio nunca ahorra energía, sino que genera
nuevas necesidades energéticas, y la calificación de nuevo suelo para urbanizar es
fundamentalmente antiecológica. Básicamente solo existen tres procesos que pueden conducir
razonablemente a reducir las necesidades energéticas o la carga sobre el medio ambiente: la
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rehabilitación de edificios existentes; la sustitución de antiguos edificios ecológicamente
despilfarradores por nuevas formas de bajo consumo y el cierre de intersticios entre edificios”4.
2. Reutilizar
1. tr. Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros
fines.
Podemos considerar las acciones que tienen por objetivo reutilizar un bien ya elaborado como la
segunda de las erres más importante. Prácticamente todos los materiales pueden tener más de una
vida útil, bien sea adaptándolos para un mismo uso o dotándolos, tras un proceso de creatividad de
un uso diferente. Siendo estrictos con el término, no sería preciso realizar ninguna acción de
recuperación o alteración del material u objeto que queremos reutilizar para su uso posterior. Tan
solo se contemplaría posible realizar ciertas acciones de mantenimiento sobre el mismo. Lo que sí
puede suceder es que este sea reutilizado para una función que, a priori, no se encontraba entre sus
objetivos.
En la construcción, cada vez es más común encontrarse con proyectos en los que se reutilizan
materiales de otros ámbitos y funciones para introducirlos en un proceso constructivo. Un ejemplo
de ello es el uso, cada vez más común, de botellas, sean estas desechables o de vidrio, como
ladrillos ecológicos, que sirven en muchas ocasiones como alternativa material en zonas donde
escasean otros materiales de construcción.
Otro ámbito en el que la reutilización de materiales de uso cotidiano para su uso constructivo es
muy beneficioso, es en las denominadas “arquitecturas de emergencia”. En ellas es necesario dar
una respuesta rápida como consecuencia de desastres naturales o debido a conflictos civiles que han
dejado a parte de la población sin vivienda ni servicios básicos. Su objetivo principal es ofrecer
resguardo a las personas que se han quedado sin vivienda de manera rápida y de imprevisto,
intentando respetar, de la mejor manera posible, las características tipológicas y tradiciones de la
zona para la que se generan.

Figura 2 – Casas temporales con estructura de tubos de papel, Kobe, Japón, 1995
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Los principios sobre los que se rige este tipo de arquitectura son, fundamentalmente, la
temporalidad, al tratarse de elementos cuya pervivencia se estima corta en el tiempo, la
flexibilidad, al tener que enfrentarse a casos muy extremos y a la vez diferentes, y la economía de
recursos, facilitando a su vez la autoconstrucción.
Uno de los arquitectos más reconocidos en la investigación de este tipo de arquitecturas es el
célebre arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker 2014. Gracias a la utilización de tubos de
cartón como base estructural y cerramiento para muchos de sus proyectos, incluidos los que no son
de emergencia, cajas de refrescos de plástico como base de cimentación y simples lonas textiles
para las cubiertas, ha conseguido dar respuesta a numerosos desastres naturales en todo el mundo5
(Figura 2).
En cuanto a la utilización, por extrañamiento, de materiales inicialmente ajenos a la arquitectura
podemos poner como ejemplo el proyecto de viviendas sociales en Mulhouse, Francia, realizado por
los arquitectos Lacaton y Vassal (Figura 3). En su búsqueda de una solución económicamente viable
para una vivienda de la mayor superficie posible, idearon una estructura sencilla y funcional que
ocupara la superficie máxima permitida en el solar.

Figura 3 – Viviendas sociales en Mulhouse, Francia.

En la planta baja una estructura de pilares y vigas de hormigón soporta un forjado de 3 metros de
altura, sobre el que se fijan unos invernaderos agrícolas con estructura de acero galvanizado y
cerramientos de policarbonato transparente. En la primera planta, una parte está aislada y
acondicionada térmicamente, mientras que la otra funciona como jardín de invierno que ventila por
la cubierta y la fachada.
3. Reciclar.
1. 1. tr. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar.
…
4. tr. Tecnol. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o
incrementar los efectos de este.
El reciclaje se basa en el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que
permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Se utiliza la separación de residuos en origen para
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facilitar los canales adecuados, es decir, su objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en
materia para su posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales
potencialmente útiles, se reduce el consumo de una nueva materia prima, además de reducir el uso
de energía.
Probablemente esta sea una de las erres más populares debido a que el sistema de consumo actual
ha incorporado el uso de materiales reciclables, sobre todo en el caso de envases o papel, poniendo
a disposición de la ciudadanía de todos los medios necesarios para que este se lleve a cabo de
manera efectiva. Cabe puntualizar que, frente al anterior punto analizado, en el reciclaje sí es
necesario realizar un tratamiento de transformación del objeto o material que se pretende reciclar
para su posterior reutilización con la misma u otra función.
Trasladándonos al ámbito arquitectónico, nos encontramos, en este caso, ante proyectos de
regeneración o recualificación funcional que pretendan inventar un nuevo ciclo de vida a partir de
un patrimonio existente. Para ello será necesario poner en valor, en un primer momento, las
cualidades realmente esenciales de este patrimonio, sea del tipo que sea, para liberarlo de aquellas
cuestiones “anecdóticas” que pudieran poner en peligro el éxito de su transformación
regeneradora.
En este sentido no debe extrañarnos la cada vez más incesante atención sobre numerosos ejemplos
de Patrimonio Industrial, como nuevos núcleos de oportunidad para comenzar un proceso de
reciclado arquitectónico. En general, las características tipológicas de estas arquitecturas ofrecen
espacios amplios que son los ideales para recibir actividades más actuales, sean estas de carácter
cultural, educativo o incluso para acoger nuevas tipologías habitacionales.
Uno de los mejores ejemplos de recuperación de parte de este patrimono industrial es el proyecto
de los polos principales de la actual Universidade da Beira Interior (UBI) en Covilhã (Portugal), sede
del actual congreso ICEUBI 2017, localizada alrededor de la antigua Real Fábrica dos Panos, una
importante fábrica de lana mandada construir en el siglo XVIII por el Marquês de Pombal junto a la
ribeira de Goldra (Figura 4).

Figura 4 – Vista parcial de la Universidade da Beira Interior.
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El proyecto integral de recuperación y ampliación de este patrimonio para su adecuación a la actual
Universidad, obra del arquitecto lisboeta Bartolomeu Costa Cabral, ha conseguido que estas
antiguas edificaciones fabriles se conviertan, casi naturalmente, no solo en una solución lógica y de
continuidad en lo que respeta a la expansión física de la Universidad, sino en una opción, en
términos urbanísticos y de impacto ambiental, que ha resultado de enorme beneficio para la ciudad.
Cabe destacar en el proyecto de Costa Cabral que, pese a los 25 años en los que se han ido
sucediendo las fases en las que se ha desarrollado la construcción del conjunto universitario hasta
su actual configuración urbana, se mantiene un mismo lenguaje formal y plástico en cuanto a las
actuaciones sobre las preexistencias, afirmándose la dualidad entre lo recuperado y lo nuevo a
través de una utilización material rigurosa y concisa mediante enfoscados para lo antiguo y
hormigón visto para lo nuevo. Este ejemplo muestra, en definitiva, cómo a través del reciclaje de
varios de estos edificios abandonados o en ruinas, han hecho de la UBI uno de los casos más
importantes en Portugal de reconversión de patrimonio industrial en campus universitario6.
Por otro lado, las cualidades del patrimonio industrial de Covilhã, han suscitado un interés creciente
entre la comunidad académica de la Universidad de Beira Interior. En este sentido, cada vez más,
los trabajos o proyectos de final de carrera - dissertações de mestrado - realizados dentro del
departamento de Engenharia Civil e Arquitectura de la UBI, han centrado sus objetivos
precisamente en dar respuestas coherentes y viables que permitan la revalorización de este
conjunto patrimonial edificado. Estos trabajos sirven de ejemplo, en definitiva, cómo desde el
ambiente académico se pueden tratar de establecer dinámicas de harmonización de la memoria, el
territorio, el patrimonio construido y las nuevas tendencias arquitectónicas propuestas por los
jóvenes estudiantes7.

Figura 5 – Vista interior del Palais de Tokyo, en Paris.

En cuanto al tipo de procesos u operaciones que son susceptibles de ser reconocidas como propicias
en el reciclaje arquitectónico8, estas deben ser, a ser posible, acciones simples que permitan dar la
nueva vida a las “arquitecturas de desecho” a través de procesos de decantación y purificación de
aquello que es dado. En ocasiones los procesos proponen, incluso, la prácticamente nula
intervención sobre los espacios de origen, tal como sucede en las operaciones de re-ciclaje de
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Lacaton & Vassal en el Palais de Tokio en París (Figura 5), o las de Arturo Franco en el Intermediae
Matadero de Madrid. En estos proyectos es suficiente con limpiar, vaciar las estructuras de los
edificios existentes y devolverlos a su esencia esquelética para facilitar una utilización abierta,
flexible y en constante reinterpretación.
Completando las Re-arquitecturas
Pese a que la regla de las tres erres se ha consolidado en el subconsciente colectivo como método
efectivo para mejorar el tratamiento de los residuos, en los últimos años, los ecologistas han
incorporado nuevas erres que matizan y completan el significado de alguna de las anteriores.
La que se toma como cuarta R, muy cercana al reciclaje, se basa en la acción de recuperar, la cual
se centra, no tanto, con la acción del ciudadano, sino que se relaciona con los procesos industriales
que buscan recuperar materiales o elementos que sirvan como materia prima para la creación de
otros objetos. Entre las diferentes acepciones del término, nos encontramos con la de volver a
tomar o adquirir lo que antes se tenía, volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible o, de
modo más genérico, volver en sí.
En la arquitectura podríamos adoptar este término para incluir toda acción que busca mantener en
todo lo posible las características tipológicas, constructivas, materiales o espaciales del edificio en
situación de para el que fue creado. Por ello nos situamos ante procesos de conservación o
rehabilitación, propios de los monumentos o bienes con algún tipo de protección por su valor
patrimonial, histórico o cultural.
Un tema de debate central en la rehabilitación consiste en la relación que debe existir entre el
edificio sobre el que se va a intervenir y las acciones o elementos contemporáneos que deben
incorporarse para los usos o requerimientos normativos actuales. En este punto nos situamos ante el
eterno dilema sobre la justificación, o no, de la reconstrucción mediante la mímesis formal y/o
constructiva, de partes del edificio original; o bien, la búsqueda de una cierta autonomía entre la
propuesta de intervención planteado y el conjunto original.
Para profundizar en ambas posturas hacemos referencia a dos citas, recogidas en el artículo
"Recupero architettonico: problematiche e questioni di metodo" de Pierfranco Galliani, profesor de
rehabilitación en el Politecnico de Milán. La primera pertenece a Fiameni M. y afirma:
"Cuando nos enfrentamos a reconstruir cualquier cosa, algo que ya no existe, nos encontramos con
una operación siempre negativa, que no podrá jamás devolver aquello perdido [...] Todas las
reconstrucciones simuladas son un capítulo del nuevo proyecto, y no pertenecen al ámbito de la
conservación [...] Recuperar quiere decir hacerse cargo del existente, quiere decir trabajar en
curar el patrimonio degradado, eliminando los elementos que causan ese degrado [...], el entero
ámbito de la reconstrucción debe ser rechazado en la conservación [...], la reproducción, como
falsa descripción sustrae autenticidad."
En la segunda Dezzi Bardeschi sostiene:
"Toda añadidura será juzgada por el grado de autonomía, de no interferencia física, de
compatibilidad y de mínimo conflicto con el impacto físico.[...] el nuevo cuando sea respetuoso,
motivado, responsable, puede legítimamente aspirar a cualificarse como incremento y no
decremento de la calidad arquitectónica del conjunto[...] el conocimiento lo más completo posible
del edificio nos lleva a tener un profundo respeto, además de una proyectación rigurosa y profunda
que no puede prescindir de una autonomía de decisión consciente y medida. Esta autonomía
debería consistir en liberar el edificio de todo sentido de subordinación, pero alejarlo de cualquier
presunción de arrogancia en su confrontación con lo existente."9
Conclusión. Un poco de sentido común basta.
La última, y quizás más importante, de las acciones que se proclaman para el control del entorno en
el que vivimos es la de repensar. Repensar es reflexionar atentamente sobre lo que debemos
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hacer, qué hay a nuestro alrededor y cómo debe ser la mejor forma de vivir junto a ello. También
en la arquitectura.
Tal como nos pide el profesor Campo Baeza, quizás debamos de una vez aprender a pensar, y de
este modo no generaremos tanto residuo arquitectónico. Él mismo declara con gran claridad en un
artículo titulado “La ciudad machacada”:
“Entiendo por sostenibilidad algo tan sencillo como el intentar hacer las cosas con LÓGICA, con
SENTIDO COMÚN y con espíritu de SOBRIEDAD.
. PENSAR en vez de NO PENSAR
. AHORRAR en vez de DERROCHAR
. ARREGLAR en vez de CAMBIARLO TODO [sic]”10.
Consejos sabios que nos hablan, no tanto de cómo debemos enfrentarnos a los residuos
arquitectónicos ya existentes a los que, sin duda, debemos dar una respuesta; o a los procesos de
construcción y/o de utilización de los edificios construidos; sino más bien, se nos pide hacer del
sentido común el mejor aliado metodológico ya desde el inicio del proceso de proyectación.
¿El sentido común como manifiesto de la re-invención arquitectónica? Extraña paradoja.
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Re-colour
Re-cromación
Eduardo Miguel González Fraile;egfraile2@gmail.com
Universidad de Valladolid

Abstract
The colour can change spaces creating sensations like movement, vibration, etc. Diminish or magnify the space. Also the
colour inﬂuences us psychologically, cause emotions, as well as an increase or decrease of the attention. In this study we
analyzed the restoration of a cafeteria in Valladolid, only using the painting. The place consists of ground ﬂoor, cafeteria, and
the ﬁrst plant, restaurant, to that one accedes for an interior stairs creating a space of double height. Diﬀerent tests of
colour were realized in ceilings and walls of both plants, analyzing diﬀerent eﬀects produced in the environments, and
contributing a ﬁnal project of re-cromación of interior and exterior elevations, and ceilings. The space is modiﬁed attending
to obtaining a few goals: To improve the zone of double height. This double height ceiling is seen also from the street trough
the windows of the elevation, must be therefore attractive. In the ground ﬂoor, cafeteria is sought to create diﬀerent
environments, to give movement and vibration to the space, replacing the lack of exterior luminosity with alive and happy
colours. In the ﬁrst plant, restaurant looks for a vibrant space giving protagonism to the colour in the ceiling and creating a
gradation of colours towards the area of double height. The vertical paraments will be painting attending to the natural light
that comes into trough the South elevation. The distribution and the colour of the furniture will be changed. In the exterior
elevation the colour will be in use for attracting the looks.
Resumo
El color puede modiﬁcar los espacios creando sensaciones como movimiento, vibración, etc. Alejando o acercando
virtualmente las paredes y techos que delimitan los recintos. También inﬂuye psicológicamente provocando emociones, así
como un aumento o disminución de la atención. Aquí se analiza la restauración de una cafetería de Valladolid, mediante la
utilización únicamente de la pintura. El local consta de planta baja, cafetería, y planta primera, restaurante, a la que se
accede por una escalera interior creando un espacio de doble altura. Se realizaron distintas pruebas de color en techos y
paredes de ambas plantas, analizando los efectos producidos en los ambientes, aportando un proyecto ﬁnal de re-cromación
de alzados interiores y exteriores, y plantas de techo. El espacio se modiﬁca atendiendo a conseguir unos objetivos:
Potenciar la zona de acceso a doble altura. Este techo a doble altura también se ve desde la calle a través de las cristaleras
del alzado, debe ser por tanto atrayente. En la planta baja cafetería se busca crear distintos ambientes, dar movimiento y
vibración al espacio, sustituyendo la falta de luminosidad exterior por colores vivos y alegres. En la planta primera
restaurante se busca un espacio vibrante dando protagonismo al color en el techo y creando una gradación de colores hacia
el foco de doble altura. Los paramentos verticales se pintarán atendiendo a la luz natural que entra por el alzado frente Sur.
Se cambiará la distribución y el color del mobiliario. En los alzados exteriores se utilizará el color para atraer las miradas.
Keywords
Restoration; colour; space; light; light
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Re-cromación

Thematic Block Title: TS-17 Re-architectures
Re-cromación: modificación del espacio a través del color
Introducción
El color puede modificar los espacios creando sensaciones como movimiento, vibración, etc.
Alejando o acercando virtualmente las paredes y techos que delimitan los recintos. También
nos influye psicológicamente provocando emociones, creando alegría o tristeza, pasividad o
actividad, calor o frío, así como un aumento o disminución de la atención y concentración.
En este estudio se analiza la restauración de un local, cafetería, situado en la Calle Miguel
Íscar, en el centro de Valladolid, mediante la utilización únicamente de la pintura.
El local consta de dos plantas, planta baja cafetería y planta primera restaurante, a la que se
accede por una escalera interior de madera creando un espacio de doble altura.
Se realizaron distintas pruebas de color en techos y paredes de ambas plantas, analizando las
distintas sensaciones y efectos producidos en los distintos ambientes creados, y aportando un
proyecto final de recromatización de alzados interiores y exteriores, plantas de techo en
planta baja y planta primera.

Antecedentes
Se han realizado numerosos estudios sobre la percepción del color y su influencia en los
espacios y sus habitantes. Le Corbusier desarrolló sistemas de color en la década de 1920,
creando el “teclado de color” en 1931 para la empresa de papeles pintados Salubra [1]
destinado a ayudar a los usuarios a encontrar y combinar colores para uso en interiores.
A partir de distintos referentes en el estudio del color, como Theo Van Doesburg [2] en el
Café L’Aubette, 1926 (Figura 1), o el Hall de la Universidad de Amsterdam, 1923, por Theo
Van Doesburg y Van Eesteren (Figura 2), realizamos distintas obras de investigación sobre la
transformación de espacios con color, en el Instituto Gómez Pereira en Medina del Campo, o
el hotelito en la C/Sabadell en el Poblado Fuencarral de Madrid (Figuras 3 y 4).

Figura 1 – Café L’Aubette 1926, Theo Van Doesburg

Figura 3 – Restauración del I.E.S. Gómez Pereira,
Medina del Campo

Figura 2 – Hall Universidad Amsterdam, 1923 Van
Doesburg & Van Eesteren

Figura 4 – C/ Sabadell, Poblado Fuencarral, Madrid

Vemos a continuación el análisis del Café Tino, en la C/ Miguel Íscar, Valladolid.(Figura 5)
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Figura 5 – Vista aérea plano de Valladolid. Situación de Cafetería Tino

Figura 6 – Plano de situación y visuales
desde la Plaza Madrid

El local se sitúa en un pasaje interior que conecta la Calle Miguel Iscar con la Calle Perú,
ofreciendo un alzado frente estrecho, de 4,93 m, a la calle Perú, orientación Sur, y otro
alzado lateral de 15,13 m al pasaje interior (Figura 5). Resulta por tanto un local poco
luminoso y discreto aunque bien ubicado.
Desde la Plaza Madrid se puede observar el alzado frente Sur y el acceso de la cafetería
(Figura 7).Las fotografías de la Figura 8 están realizadas desde los puntos de vista señalados
en el plano de la Figura 6.

Figura 7 – Alzados exteriores de la cafetería previo a la intervención

Figura 8 – Fotografías exteriores de la cafetería previo a la intervención

En la figura 8 podemos observar fotografías de la planta baja del local, donde se ubica la
cafetería, en el estado previo a la intervención. Es un espacio profundo y estrecho donde
tiene protagonismo el alzado lateral que da a un pasaje interior poco luminoso. Los techos
tienen una altura baja, de 2,06 m a 2,40 m, estando muy presentes en el espacio y creando
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unos pequeños juegos de altura que pueden definir distintas zonas de estar, de pie en barra,
sentado en mesa y sillas, zona de sofá, etc. (Figura 9)

Figura 9 – Fotografías interiores de planta baja de la cafetería previo a la intervención

Figura 10 – Planta baja de la cafetería previo a la intervención

Figura 11 – Sección longitudinal de la cafetería previo a la intervención

En el acceso nos encontramos con un espacio a doble altura de 5,10 m, muy interesante y una
escalera de madera (figura 10) que sube a la planta primera donde está ubicado el
restaurante. (Figura 12)
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Figura 12 – Planta primera de la cafetería previo a la intervención

Figura 13 – Fotografías de Planta primera de la cafetería previo a la intervención

En las fotografías (figura 13) vemos la zona de restaurante previa a la intervención, el espacio
resulta igualmente poco luminoso y monótono, así como poco aprovechado en cuanto al
mobiliario, con una altura de techo de 2,45 m.

Metodología
Se busca, a través de la pintura, modificar el espacio atendiendo a conseguir unos objetivos:
Potenciar el espacio de acceso a doble altura, dando protagonismo y focalizando la atención
en esa zona, que además es la más iluminada por el alzado frente orientado al Sur. Este techo
interior a doble altura también se ve desde la calle a través de las cristaleras del alzado,
debe ser por tanto un elemento atrayente.
En la planta baja de cafetería se busca crear distintos ambientes y dar movimiento y
vibración al espacio, sustituyendo la falta de luminosidad exterior por colores vivos y alegres.
En la planta primera de restaurante también se tratará de conseguir un espacio vibrante
dando protagonismo al color en el techo y creando una gradación de colores hacia el foco de
doble altura. Los paramentos verticales también se pintarán atendiendo a la luz natural que
entra por el alzado frente Sur, creando un juego de luces y sombras con los distintos colores.
Se cambiará también la distribución y el color del mobiliario.
En los alzados exteriores se utilizará nuevamente el color para conseguir llamar la atención y
que las miradas se dirijan al local cafetería.
En las siguientes figuras se presentan las variantes realizadas sobre planos, homenaje a Max
Bill [3]. También se tomaron como referentes las obras de Sonia Delaunay [4] (Figura 10),
László Moholy Nagy [5] (Figura 11), Piet Mondrian [6] o Paul Klee [7].

Figura 10 – Sonia Delaunay, obras Ritmo, color, 1964

Figura 11 – László Moholy Nagy, Lands, 1920
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Figura 14 – Plano previo. Estudio de color para el techo y paramentos de la planta primera. Foco a doble altura.

Figura 15 – Plano previo. Estudio de color para el techo y paramentos de la planta primera. Foco a doble altura.

Para potenciar el acceso y la doble altura que deja la escalera se realiza un foco de luz y
color partiendo del punto donde se encuentra la luminaria. Se realizan circunferencias
circunscritas que se interseccionan dando como resultado anillos circulares, segmentos de
circunferencias que se colorean de forma diferente.
En la figura 14 las intersecciones de circunferencia permanecen en blanco teniendo el resto
de segmentos colores muy vivos y vibrantes, que van de más luminoso y claro a más oscuro e
intenso.
En la figura 15 se estudia una alternancia de colores en tonos café y crema para colorear los
segmentos circulares surgidos de la intersección de circunferencias.
En el techo de la planta baja se plantea una radiación de colores que parten igual desde las
luminarias creando una vibración de colores luminosos y alegres. En la zona de pasillo hacia
los aseos se realiza un rayado longitudinal partiendo del paramento vertical y siguiendo una
dirección por el techo hacia el fondo del local. En la zona de barra se estudian otras
variaciones de color.
En la figura 16 se estudia una gama de colores que van del azul al amarillo. En la figura 17 se
presenta una variación con una gama de colores de violeta a amarillo.
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Figura 16 –Plano previo. Estudio de color para el techo de la planta baja.

Figura 17 –Plano previo. Estudio de color para el techo de la planta baja.

Para la pintura de techo de la planta primera se trata de buscar una vibración de colores que
genere un movimiento visual hacia el foco de la doble altura (figura 18), siendo este foco de
colores más claros y luminosos.

Figura 18 –. Estudio previo de color de techo de planta Primera.
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Figura 19 –. Replanteo de contornos para delimitar la pintura de techo de planta Primera.

En la figura 19 se presenta el plano de replanteo con las trazas para la definición de los
contornos de cada una de las masas de color del techo de la planta superior. Cada
circunferencia está identificada con su centro y radio en un código de colores.

Figura 20 –Plano previo. Estudio de color para los alzados exteriores.

En los alzados se plantean distintas gamas de colores que creen una vibración haciendo un
juego de luces y sombras con color que atraigan la mirada.

Análisis, discusión de los resultados y Conclusiones
Resultado final del estudio de color. Se presentan los planos de proyecto final con los colores
elegidos y fotografías del local después de la intervención.
Para la planta baja se optó por la gama de violetas hacia amarillo, añadiendo más tonos
blancos y crema para contrarrestar la falta de luminosidad del local. La zona de techo más
cercana a las cristaleras, por donde entra luz exterior, se colorea con tonos más intensos y
oscuros dejando los tonos claros, amarillos y blancos para el fondo del local que es menos
luminoso. (Figuras 21 y 22)
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Figura 21 –Plano de Proyecto. Estado final de color para el techo de la planta baja.

Figura 22 –Fotografías. Estado final de color para la planta baja.

Figura 22 –Fotografías. Estado final de color para la planta baja.

En la planta primera también se opta por una gama de colores más clara, añadiendo blancos y
cremas, sobre todo a medida que nos alejamos del alzado frente Sur, buscando que el espacio
del fondo no pierda luminosidad. (Figuras 23 y 24).
Para los paramentos verticales se utilizan también colores luminosos: blanco, amarillo,
naranja y magenta, creando un juego de luces y sombras. Se pintan las superficies que miran
al Sur, iluminadas por el exterior, de amarillo. Las superficies que miran al Norte en blanco
haciendo efecto de contraluz, las superficies Este y Oeste en naranja, y las superficies del
fondo del local en magenta. (Figuras 24, 25 y 26).
El mobiliario se reorganiza para aprovechar mejor el espacio y aumenta el número de sillas y
mesas. También se tapizan de colores las sillas, siguiendo como referente las sillas del
Auditorio del Museo Kunsthal en Rotterdam, Holanda, diseñado por el arquitecto Rem
Koolhaas [8] consiguiendo aumentar el efecto de vibración. (Figuras 27 y 28)
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Figura 23 –. Plano de Proyecto. Estado final de color de techo de planta Primera.

Figura 24 –. Fotografías estado final. Estudio final de color de techo de planta Primera.

Figura 25 –. Sección longitudinal de proyecto. Estudio de color alzado Oeste interior.

Figura 26 –. Sección longitudinal de proyecto. Estudio de color alzado lateral interior a pasaje.
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Figura 27 –. Imagenes del Auditorio del Museo Kunsthal en Rotterdam, Holanda, arquitecto Rem Koolhaas

Figura 28 –. Fotografías del interior del Restaurante en Planta Primera. Tapizado de las sillas de color.

Los alzados exteriores se mantienen también en la gama de violeta y amarillo creando una
vibración de colores que hagan efecto de luces. Se diseña además un cartel publicitario para
ser visto desde la plaza Madrid. (Figura 29). Para las carpinterías se elige un color intenso y
oscuro que contraste con la luz que entra por las cristaleras. También se realiza un estudio de
la iluminación artificial que debe colocarse para potenciar los efectos que se quieren
conseguir por medio de la pintura. Al exterior se colocan cañones led para marcar
verticalmente las pilastras y resaltar la textura del material. La iluminación interior se realiza
con un efecto washer, baño de luz radial con iluminación led.

Figura 29 –. Plano de Proyecto. Alzados exteriores. Estudio de color y cartel publicitario
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Accessibility, Heritage and Project. Re-architectures for all.
Accesibilidad, Patrimonio y Proyecto. Re-architectures para todos.
José María Jové sandoval - josejove.arq@gmail.com
Universidad de Valladolid

Abstract
Projecting to put the buildings in new life cycles requires that they be equipped with new functionalities, to obtain comfort
and security, and also to improve the conditions of their use by all the people. In our times this last question must be a basic
requirement of transversal character, which has to be present in the project process from beginning to end. To deepen in the
learning of the problems of the use by all the people of our inherited patrimony also means to delve into one of the most
substantial ingredients of the architecture, its sensorial perception. In this sense worked in the School of Architecture of
Valladolid in the intervention in the ruins of the monastery of San Antón in Castrogeriz, on the Camino de Santiago. From the
reﬂections around these works can extract some ideas that contribute to the architectural debate on accessibility.
Keywords
Accessibility; Heritage; Architectural project; Phenomenological; Phenomenological
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Fort D. A. Russell: a new museum model. Matter, space, and colour in the
Donald Judd's rehabilitation of the artillery sheds in Marfa, Texas.
Fort D. A. Russell: un nuevo modelo de museo. Materia, espacio y color
en la rehabilitación de los pabellones de artillería de Donald Judd en
Marfa, Texas.
Pablo Llamazares Blanco;pablollamazaresblanco@gmail.com
Universidad de Valladolid (UVA, Spain)

Pablo Llamazares Blanco - pablollamazaresblanco@gmail.com
Universidad de Valladolid (UVA, Spain)

Abstract
Parallel to his sculptural creation, the American artist Donald Judd elaborated theoretical approaches with the objective of
establishing his work conceptually, while establishing contact with the architecture to create the physical environment
suitable for his exhibition. The rehabilitation of two artillery sheds at the Fort D. A. Russell military base oﬀered him the ideal
opportunity to develop a new model of museum that had the capacity to exhibit large format works designed speciﬁcally for
those spaces, surpassing the possibilities of the traditional exhibition. The interest in the speciﬁc, intrinsic and physical
qualities of the materials, which he had already expressed with his artistic production, led him to work with this materiality in
the adequacy of the said exhibition spaces, obtaining a great success in the perceptive experience of the works which were
installed there. Ultimately, the recovery of beauty through traditional materials and original elements favored the visual
properties of these creations that shaped the diﬀerent exhibitions, resulting in an intervention characterized by clarity and
coherence of the whole. The restoration, which was carried out between 1979 and 1985, bet on the preservation of
architecture and adaptative reuse, through constructive solutions that advocated a balance between matter, space and
colour.
Resumo
De manera complementaria a su creación escultórica, el artista estadounidense Donald Judd elaboró unos planteamientos
teóricos con el objetivo de asentar su trabajo conceptualmente, al tiempo que establecía contacto con la arquitectura para
crear el entorno físico adecuado para su exposición. La rehabilitación de unos antiguos pabellones de artillería
pertenecientes a la base militar Fort D. A. Russell le ofreció la ocasión ideal para desarrollar un nuevo concepto de museo,
que tuviera la capacidad de albergar unas obras de gran formato diseñadas expresamente para esos espacios, superando
las posibilidades de la exhibición tradicional. El interés por las cualidades especíﬁcas, intrínsecas y físicas de los materiales,
que ya había manifestado con su producción artística, le llevó a trabajar con esa materialidad en la adecuación de los
referidos espacios expositivos, obteniendo un enorme éxito en la experiencia perceptiva de las obras que allí se instalaron.
En deﬁnitiva, la recuperación de la belleza mediante materiales tradicionales y elementos originales favoreció las
propiedades visuales de esas creaciones que conﬁguraban las distintas muestras, dando como resultado una intervención
caracterizada por la claridad y la coherencia del conjunto. La propuesta de restauración, que fue llevada a cabo entre los
años 1979 y 1985, apostó de ese modo por la preservación de la arquitectura y la reutilización adaptativa, a través de unas
soluciones constructivas que abogaban por un equilibrio entre materia, espacio y color.
Keywords
Donald Judd; rehabilitation; matter; space; space
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Fort D. A. Russell: un nuevo modelo de museo.

Materia, espacio y color en la rehabilitación de los
pabellones de artillería de Donald Judd en Marfa, Texas.

Donald Judd, afamado artista del arte de posguerra y máximo representante del movimiento
denominado como Minimal Art, perteneció a una prolífica generación de escultores entregada
a una actividad artística, que se basaba en el cuestionamiento de los límites de su propio arte
(Figura 1). Con la publicación en el año 1965 de su conocido e influyente ensayo denominado
Specific Objects, Judd establece las características formales de un nuevo arte, que parecía
apropiarse de áreas o parcelas tradicionalmente reservadas a la práctica arquitectónica [1].
Pero el creciente interés que el artista evidencia por la arquitectura con la producción de sus
objetos específicos, le llevaría a desarrollar otra serie de proyectos muy ambiciosos desde la
década de los setenta, en los que revela de forma expresa la condición arquitectónica de sus
planteamientos teóricos. Su propuesta artística en el interior de unos antiguos pabellones de
artillería, en la base militar Fort D. A. Russell de la localidad tejana de Marfa, ilustra esas
actividades que Judd desarrolló como si de un arquitecto se tratara.
Con ese planteamiento, el artista estadounidense se apoyaría en sus reflexiones teóricas para
la realización de sus objetos específicos, que evidencian la reducción del conjunto de su obra
a sus componentes estructurales esenciales y el uso de unas técnicas de producción industrial,
propias del ámbito de la construcción [2]. El carácter arquitectónico que puede reconocerse
en esos objetos escultóricos da muestra del gran interés del artista por todas esas cuestiones
pertenecientes o relativas a la arquitectura, que se vería acrecentado de manera exponencial
hasta su fallecimiento en el año 1994. El proyecto para la reconversión de los dos cobertizos
de uso militar en Marfa supuso la ocasión perfecta para desarrollar todos esos conceptos sobre
arte y arquitectura, creando un nuevo modelo de museo que escapaba del mundo artístico de
la ciudad de Nueva York, convertido en algo comercial y muy desconectado de las ideas de los
propios artistas. De esa forma, y basándose en su experiencia artística previa, las incursiones
de Judd en el campo de la arquitectura con el acondicionamiento de los referidos pabellones
vendrían mediadas por la reformulación del espacio a través de la repetición de su estructura
y una poética de los materiales, que afirma la relación necesaria entre forma y contenido, tal
y como sostienen Luis Rojo y Emilio Tuñón [3]. Con ello, se demostraría cómo el propio artista
aplicó en sus propuestas arquitectónicas las ideas de sus objetos específicos.
En definitiva, y como podrá comprobarse en las líneas que siguen a continuación, Donald Judd
elaboró unos planteamientos teóricos con el objetivo de asentar su trabajo conceptualmente,
al tiempo que tomaba contacto con la arquitectura para crear el entorno físico adecuado para
su exposición. Así, la rehabilitación llevada a cabo en los referidos pabellones de artillería de
Fort D. A. Russell estaría orientada al desarrollo de un nuevo concepto de museo, que tuviera
la capacidad de albergar unas obras de gran formato diseñadas expresamente para todos esos
espacios, superando las posibilidades de la exhibición tradicional [4]. Dando unas respuestas
concretas desde distintas disciplinas, la propuesta de Judd iría mucho más allá de la simple
adecuación de los cobertizos, poniendo en valor la historia del lugar, a través de soluciones
que abogaban por el equilibrio preciso entre materia, espacio y color.
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Figura 1 – Donald Judd posando ante una de sus obras en el paisaje desértico del oeste de Texas (“Biography”, Judd
Foundation. [Online]. Available: http://juddfoundation.org/artist/biography/. [Accessed: 24-aug-2017]).

Figura 2 – Edificios pertenecientes a la base militar Fort D. A. Russell de la localidad tejana de Marfa en la década de
los años treinta (L. TAYLOR, “Fort D. A. Russell, Marfa”, Chinati Foundation Newsletter, no. 16, p. 57, 2011).

El acontecer histórico: la construcción de Fort D. A. Russell.
La historia de la base militar Fort D. A. Russell se remonta al año 1911, cuando cien oficiales
y las tropas del Tercer Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos acamparon
al sur de las vías del ferrocarril en la localidad de Marfa, con el firme propósito de controlar
el contrabando de armas entre Texas y México. La Revolución Mexicana y la inseguridad de la
frontera hizo necesaria una fuerte presencia militar que, estableciendo en Marfa la sede
principal de toda la región de Big Bend, surtiría de soldados, caballos y provisiones a catorce
puestos avanzados a lo largo de dicha frontera con México. La localización del asentamiento
en el alto desierto del condado de Presidio respondió de ese modo a razones estratégicas, en
una pequeña población que por aquel entonces ya suponía un centro neurálgico del comercio
de lana y ganado. Pero como indica el historiador Lonn Taylor, ninguno de aquellos pilotos y
soldados de caballería pudo imaginarse que fundaban así un puesto militar, que acabaría por
convertirse en un centro de arte reconocido a nivel internacional [5].
Concluida la Primera Guerra Mundial, el Campamento Marfa, como era conocido en aquella
época, reemplazaría las tiendas de campaña por el último puesto de caballería importante
construido en Estados Unidos, a través de todo un conjunto de edificaciones que respondía a
las necesidades de la base. De esa manera, en 1930 el asentamiento habría adquirido tal
relevancia, que el Ejército cambió su enfoque hacia asuntos de guerra, seguridad y defensa
de la nación, adoptando desde ese momento el nombre de Fort D. A. Russell, en honor a un
general que luchó y murió en la Guerra Civil Americana. A pesar de ello, y coincidiendo con
los años más difíciles de la Gran Depresión, en 1933 el Ejército se vería obligado a cerrar el
fuerte por motivos económicos, poniendo fin a la caballería estadounidense en Marfa, que ya
parecía presagiar cambios notables en una época de mayor mecanización.
Pasados dos años, y dadas las peticiones efectuadas por parte de los habitantes de Marfa, el
fuerte fue rehabilitado en verano de 1935, estableciéndose desde ese momento el Regimiento
de Artillería número 77, que agrupaba diversos batallones motorizados al mando del coronel
Robert H. Lewis (Figura 2). Por consiguiente, la base Fort D. A Russell sería reactivada como
puesto de entrenamiento, siendo la función principal que desarrollaría hasta los años finales
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la contienda bélica ya había asolado Europa. Tal y
como prosigue Taylor en su artículo acerca del asentamiento militar, el coronel Lewis inició
un ambicioso programa de construcción, invirtiendo así una importante suma de dinero para
convertir el antiguo puesto de caballería en un punto clave en asuntos de artillería. Entre las
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Figura 3 – Plano de la ciudad de Marfa, elaborado a partir del realizado por Donald Judd en el año 1987, en el que se
localizan los dos pabellones de artillería del asentamiento militar (Drawing by Pablo Llamazares Blanco).

nuevas construcciones que enumera destacan diversos almacenes para armamentos, un taller
de reparación de motores, así como distintas edificaciones con funciones de servicio y recreo
para complementar y hacer más agradable la vida en el fuerte. Con esos fondos adquiridos a
través de la Works Progress Administration, destaca la construcción de dos pabellones para el
almacenamiento de artillería que, junto con un gran gimnasio, serían el germen de la actual
Fundación Chinati creada en los años ochenta por Donald Judd. Según relata Susanne Grube
en relación a estos edificios analizados con la presente investigación:
“En 1939, quedaron terminados dos cobertizos para artillería, con espacio para treinta
y dos camiones cada uno. Las máquinas y vehículos de uso en este lugar requerían un
mantenimiento constante. Las maniobras también habían cambiado” [6].
A lo largo de los años inmediatamente posteriores, dichos pabellones también albergarían en
su interior equipamiento perteneciente a los batallones de aviación y morteros químicos que
del mismo modo se habían asentado en la base militar Fort D. A. Russell. Sin embargo, y como
señala la propia Susanne Grube, a medida que los regimientos eran trasladados al frente, el
fuerte se convirtió en un campamento para prisioneros de guerra alemanes, que habitarían el
sitio hasta la victoria de los Aliados en 1945. En el mes de noviembre de ese mismo año los
últimos prisioneros alemanes partieron hacia Europa, siendo la base militar declarada inactiva
y poniendo fin a treinta y cinco años al servicio del Ejército de los Estados Unidos. El final de
la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el fin de las operaciones militares en el fuerte de
Marfa, cerrando el puesto de manera oficial a finales de octubre de 1946.
Coincidiendo con tal acontecimiento, Donald Judd se encontraba realizando un viaje desde el
estado de Alabama a Los Ángeles, donde la Fuerza Aérea le trasladaría hasta San Francisco
para embarcar hacia Corea, como destino en el que debía realizar el servicio militar con el
título de ingeniero. Siendo la primera vez que el artista atravesaba el suroeste del país, éste
dejó constancia en un telegrama dirigido a su madre de la enorme atracción que sintió por los
hermosos paisajes que configuraban la orografía de Texas y las poblaciones repartidas por su
territorio [7]. Éste pudo haber sido el primer contacto que el propio Judd habría mantenido
con los edificios que componían la base Fort D. A. Russell, que serían vendidos en el año 1949
devolviendo los terrenos donados a la localidad de Marfa. Parte de las construcciones que
integraban el fuerte cambiarían su uso aprovechando todo el conjunto de infraestructuras
existentes, mientras que otras experimentarían un gran abandono y deterioro con el paso del
tiempo hasta el asentamiento en las mismas de la Fundación Chinati.
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Cuando en 1971 Donald Judd llegó a Marfa buscando un lugar para vivir durante los veranos,
escapándose de la ciudad y del mundo artístico que había experimentado en Nueva York, la
propuesta para fundar una colonia artística en este rincón seco del suroeste de Texas supuso
un aliento de esperanza para la historia de la base militar [8]. En los ocho años posteriores, el
artista habría convertido dos construcciones que antiguamente se utilizaban como hangares
en su residencia propia, fijando su atención desde entonces en los dos pabellones de Fort D.
A. Russell (Figura 3), donde desarrollaría su arte y obtendría mayor éxito que cualquier otro
artista de su generación en hacer arquitectura [9]. Ése sería el escenario escogido para llevar
a cabo uno de los proyectos artísticos más asombrosos del siglo XX que, atendiendo a lo que
Marianne Stockebrand relata sobre las características de ambos cobertizos:
“Documentos históricos muestran dos edificios largos y planos con pequeños cristales en
los lados largos que llegan hasta el suelo. Las fachadas exteriores están ejecutadas en
ladrillo, mientras que el suelo y el techo son de hormigón armado. Pilares realizados en
hormigón armado sostienen dichos techos. Ambos edificios tienen 63 pies de ancho,
pero uno de ellos cuenta con un área adicional y tiene una superficie de 18000 pies
cuadrados, mientras que el otro mide apenas 17000 pies cuadrados” [10].
En 1979, y de acuerdo a las ideas que venía desarrollando sobre las instalaciones permanentes
desde el surgimiento del Minimal Art en los años sesenta, Donald Judd propuso a la Fundación
Dia Art desplazarse a Marfa y adquirir los referidos edificios de Fort D. A. Russell, para hacer
toda una serie de propuestas artísticas que serían mantenidas de forma continua. Tal y como
afirma en una reseña realizada con motivo de la exposición Twentieth-century engineering en
el MoMA de Nueva York, los edificios de almacenamiento y otras estructuras útiles constituían
en su mayoría las mejores cosas visibles hechas en el siglo XX [11]. Con ese planteamiento, su
idea original era instalar en el interior de las naves una muestra de sus objetos más grandes
realizados expresamente para esos espacios, así como otra muestra más pequeña de las obras
de Dan Flavin y John Chamberlain. Trataba con todo ello de renunciar a una colección de arte
contemporáneo que reuniera piezas de grandes artistas imitando a los museos tradicionales,
que parecían perderse desarrollando maravillas de la arquitectura, al tiempo que convertían
al arte en algo completamente secundario [12]. El historiador del arte Jeff Kopie asegura que
la propuesta de Judd, con su ubicación tan remota y su propósito tan específico, no recaía en
virtuosismos arquitectónicos, residiendo en ello su enorme atractivo.
Finalmente, y tras haber invertido varios años en la recuperación y rehabilitación de los dos
pabellones de artillería, las negociaciones con la Fundación Dia Art se interrumpieron, siendo
los terrenos, los edificios y las obras de arte traspasados a una nueva institución establecida
por el propio Donald Judd: la Fundación Chinati. Ésta abriría sus puertas en la antigua base
Fort D. A. Russell en el año 1986, tratando de fomentar, según indicara el comisario de arte
Rudi Fuchs, un ambiente propicio para la creación y la exhibición de obras de arte como una
parte inherente de la vida. La intervención de Judd en los cobertizos, cuando se han cumplido
treinta años desde su restauración, se distingue por ofrecer un arte dentro del ámbito de los
espacios arquitectónicos en los que se instala y expone, inmerso en una situación plenamente
natural. En Marfa, el arte encuentra el contexto perfecto que lo completa.

El proyecto de rehabilitación: un nuevo modelo de museo.
La insatisfacción que Donald Judd sentía por la manera en la que sus obras y la del resto de
artistas del Minimal Art se exponían en público, a través de unas muestras temporales que no
respondían a los planteamientos espaciales de sus autores, habría motivado al propio Judd a
llevar a cabo una propuesta arquitectónica acorde a sus reflexiones teóricas. Como expresara
el mencionado Fuchs, el asentamiento de la Fundación Chinati en los pabellones de artillería
no representó simplemente una reacción ante una situación, sino sobre todo un acto libre de
voluntad y convicción de que, en última instancia, existe aparte de su crítica a los museos y
de lo que él llamaba burocracia del arte. El referido comisario de arte considera que todo ello
pudo ser en realidad el resultado de la selección del lugar, que como el propio artista asegura
en uno de sus reconocidos ensayos de principios de los años noventa:
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“Toda obra de arte, antigua o nueva, se ve favorecida por el lugar en que se coloque.
Este fenómeno puede considerarse casi objetivamente, es decir, desde una perspectiva
espacial. Cualquier obra de arte se ve favorecida o desfavorecida por el significado de
la situación en la que se integre. No hay un espacio neutral porque el espacio se hace,
con o sin querer, y porque el significado se hace, con o sin saber” [13].
Atendiendo a lo que ya se ha expresado previamente, Judd había concebido el conjunto de la
institución como un museo que albergara su propia obra, así como la de Flavin y Chamberlain,
confeccionando una muestra permanente de objetos escultóricos en espacios seleccionados
expresamente para dichas piezas. Con el tiempo, ese concepto de museo en la base Fort. D.
A. Russell evolucionaría para abarcar obras e instalaciones de otros artistas, fueran donadas
por ellos, compradas por Judd para Chinati, pertenecientes a Judd y prestadas a Chinati o, en
algunos casos, propiedad conjunta de Judd y Chinati [14]. De ese modo, la fundación llevó a
término la idea de que la instalación de las obras de arte debía ser supervisada por su autor,
de tal manera que éste no perdiera el control sobre sus creaciones. En esos términos, Donald
Judd defendió la permanencia de los objetos específicos en su propio ámbito de exposición
como motor para la reflexión y la nueva creación de otras piezas, llegando a someter a sus
propias obras a una especie de pruebas de validación antes de ser colocadas y expuestas en
las galerías y salas de los museos. Así, el artista justificaría cómo muchas ideas de sus objetos
surgirían del espacio existente y de la arquitectura concreta del lugar [15].
Ese nuevo concepto de instalación permanente había sido desarrollado con anterioridad en el
edificio 101 Spring Street, que el artista comprara en 1968 en el corazón de Nueva York. La
construcción, que consistía en un edificio de cinco plantas con una estructura de hierro
fundido, supuso la oportunidad ideal para comprobar cómo las instalaciones artísticas y el
mobiliario debían establecer un equilibrio con el carácter histórico del edificio, a través de
sus innovadores enfoques acerca de la arquitectura y el diseño. Su intervención en el edificio
original, proyectado por Nicholas Whyte y construido en 1870, hizo experimentar a Donald
Judd con los vínculos y afinidades existentes entre la arquitectura y el arte, convirtiendo la
idea de instalación permanente en una constante de sus creaciones.
A partir de la propuesta estética que Judd venía desarrollando con sus objetos específicos, y
gracias a esa rehabilitación llevada a cabo en el 101 Spring Street de Nueva York, el artista
creó su obra maestra para la Fundación Chinati: cien cajas de aluminio anodizado instaladas
en los grandes y luminosos espacios de los cobertizos de Fort D. A. Russell. Daphne Beal deja
constancia de cómo Donald Judd maduró su pensamiento sobre la arquitectura, modificando
los antiguos pabellones militares para crear los espacios apropiados para la muestra de dichas
piezas, en aras de conservar su historia sin verse limitados por ella. Así, Judd se convirtió en
el arquitecto de la restauración de dichos pabellones, configurando unos espacios que tienen
una correspondencia directa con las proporciones, la luz y hasta el más mínimo detalle de las
cien obras de aluminio que componían el conjunto de la instalación. Con ello, dichos objetos
específicos que integraban la muestra, en el interior de esos espacios de increíble claridad y
ante la presencia del paisaje de Texas, conseguían unos efectos asombrosos.
Según recogen las fuentes que han reseñado la instalación de las cien piezas metálicas en los
pabellones de artillería, la primera constancia escrita del proyecto data del día 1 de mayo de
1979, a través de una descripción en la que se especifica que el artista sería el encargado de
crear y planear la instalación de ciertas esculturas, cuyo número y naturaleza habrían de ser
determinados a discreción absoluta de Donald Judd. El propio contrato añadía que las obras
debían ser construidas en el interior del edificio, de tal manera que el conjunto se convirtiese
en un concepto estético unificado de estructura y arte, siendo posible la reconversión de los
espacios a su estado original en caso de ser desmantelada la propuesta. Atendiendo a lo que
recogiera el contrato actualizado de un año después, la intención de Judd era constituir una
entidad estética unificada de obra y espacio. De esa manera, y como afirma el profesor David
Raskin, su propuesta artística en los cobertizos de la antigua base militar, que tenía que ser
experimentada en el momento, vino a demostrar cómo su idea no fracasó como experiencia,
creando una simbiosis perfecta formada por arte y arquitectura [16].
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Figura 4 – Rehabilitación del pabellón de artillería norte: planta principal, alzado sureste, alzado noroeste, alzado
suroeste, alzado noreste y sección transversal de la construcción (Drawing by Pablo Llamazares Blanco).

Figura 5 – Rehabilitación del pabellón de artillería sur: planta principal, alzado sureste, alzado noroeste, alzado
suroeste, alzado noreste y sección transversal de la construcción (Drawing by Pablo Llamazares Blanco).

Con todos esos planteamientos bien definidos, habiendo concretado un nuevo modelo para la
propuesta museística en Marfa, Judd realizó dos alteraciones significativas a los dos edificios
que componían los depósitos de artillería: eliminó las grandes puertas ubicadas en los lados
más largos de los pabellones, sustituyéndolas por paños de vidrio con estructura cruciforme,
al tiempo que cubrió ambas construcciones con una cubierta metálica de generatriz curva. Si
atendemos a lo que hubiera expresado Marianne Stockebrand acerca de la rehabilitación, por
lo demás, los cobertizos preservaron su estado y esencia original. Así, y después de algo más
de seis años invertidos en la materialización del proyecto, la intervención resolvió todas las
cuestiones arquitectónicas que garantizaban un conjunto armonioso de obras y arquitectura,
clarificando la repetición de la estructura en su sentido longitudinal, ya que:
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Figura 6 – Exterior de los pabellones de artillería de Fort D. A. Russell (“100 untitled works in mill aluminum”, Chinati
Foundation. [Online]. Available: https://www.chinati.org/collection/donaldjudd. [Accessed: 24-aug-2017]).

Figura 7 – Incorporación del paisaje de Texas a la instalación artística (“100 untitled works in mill aluminum”, Chinati
Foundation. [Online]. Available: https://www.chinati.org/collection/donaldjudd. [Accessed: 24-aug-2017]).

Figura 8 – Interior de los pabellones de artillería de Fort D. A. Russell (“100 untitled works in mill aluminum”, Chinati
Foundation. [Online]. Available: https://www.chinati.org/collection/donaldjudd. [Accessed: 24-aug-2017]).

“La fórmula una cosa tras otra evita establecer relaciones entre las partes y permite
conseguir la idea de totalidad y economía formal. Una composición no relacional que
pretenda anular las jerarquías aspira a presentarse como una totalidad, manera como
los artistas del Minimal Art deseaban que fueran contempladas sus obras” [17].
En síntesis, podría decirse que Donald Judd dio respuesta a la reconversión de los pabellones
del antiguo asentamiento militar con dos hábiles operaciones, capaces de transformar dichos
edificios ordinarios e insignificantes en verdaderas estructuras arquitectónicas, para albergar
una muestra del arte más novedoso del momento (Figuras 4 y 5). Stockebrand expresa a ese
respecto que, entre las delgadas paredes de ambos extremos toda una secuencia de ventanas
mantenía un ritmo continuo, otorgando así a los edificios unas sorprendentes cualidades en lo
que a luz se refiere. Según prosigue en su descripción la referida comisaria de arte y directora
de la Fundación Chinati entre 1994 y 2010, cada uno de dichos edificios fue coronado por una
imponente cubierta, viniendo a solventar los problemas de estanqueidad que presentaban los
techos originales. Con todo ello, la enorme presencia que así adquirió el conjunto de los dos
cobertizos en el paisaje de Marfa puede apreciarse desde sus inmediaciones, donde la mirada
atraviesa el interior por sus paramentos de vidrio, contemplando las cien obras de aluminio
en perfecta comunión con el territorio fronterizo del oeste de Texas (Figuras 6 y 7). La
contemplación de la instalación en el contexto arquitectónico reformulado por Donald Judd
constituye toda una experiencia temporal, donde cada caja depende del mundo exterior.
De esa manera, el propósito de Judd en Marfa habría supuesto mucho más que la adecuación
de unos espacios expositivos, a través de una propuesta estética en la que la rehabilitación de
los pabellones de artillería se puso al servicio de una instalación, que trataba de establecer
un claro diálogo con el paisaje del entorno. Así, su objetivo principal consistió en unir el arte,
la arquitectura y la naturaleza, incorporando su propia visión filosófica que, como expresa la
propia Stockebrand, buscaba evitar la fragmentación promoviendo la coherencia y claridad de
todo el conjunto. Con ello se demuestra cómo la intervención en los dos cobertizos de Fort.
D. A. Russell posibilitó la instalación de las cien cajas de aluminio anodizado en un contexto
espacial adecuado, que según el ex director de la Tate Modern, Nicholas Serota, representa
en la actitud del artista la expresión simple del pensamiento complejo [18].
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La propuesta estética de Donald Judd: materia, espacio y color.
Entre 1979 y 1985, Donald Judd completó la rehabilitación de los dos pabellones de artillería
para albergar las cien piezas idénticas confeccionadas en aluminio que, pese a presentar unas
dimensiones exteriores coincidentes entre sí, ofrecían ciertas variaciones convirtiendo a cada
caja en una obra única. Las diferentes aberturas practicadas en cada una de ellas permitían
al espectador descubrir las peculiaridades de sus interiores, donde diversos planos realizados
en el mismo material se insertaban con distintos ángulos, ofreciendo unos efectos cambiantes
de enorme poder atractivo. Tal y como sostiene el catedrático de arte contemporáneo James
Meyer, esta instalación supuso un hito fundamental en toda su producción artística porque, a
diferencia de los objetos específicos de los años sesenta, en este caso las obras reflejaban de
manera literal su contexto, los cambiantes rayos solares y el clima.
La investigación llevada a cabo por Judd con la producción de dichos objetos habría supuesto
que el artista manifestase un gran interés por las cualidades específicas, intrínsecas y físicas
de los materiales, reconocidas en la adecuación de los referidos pabellones de artillería de la
base Fort D. A. Russell. La recuperación de la belleza del conjunto mediante materiales de
uso tradicional y elementos originales favoreció las propiedades espaciales, obteniendo unos
grandes resultados en la experiencia perceptiva de las obras que allí se instalaron. Concluida
a mediados de los años ochenta, la propuesta de restauración apostó así por la preservación
de la arquitectura y su reutilización adaptativa, a través de soluciones en las que el paisaje y
su color tan característico parecían incorporarse a la propia muestra de arte. En definitiva, y
como refrendan Rojo y Tuñón, la intervención de Donald Judd en los cobertizos manifestó su
valor como bricoleur, capaz de transformar el espacio de los edificios militares por medio de
operaciones mínimas y recurriendo a materiales próximos, con un resultado muy efectivo. La
creciente preocupación por el ámbito de la arquitectura que el artista manifestara en ésta y
otras propuestas llevadas a cabo hasta los últimos años de su vida, confirma cómo la materia,
el espacio y el color, constituyen los componentes esenciales de su arte [19].
Esos elementos se habrían integrado de forma audaz en la rehabilitación de los dos pabellones
de Marfa, convirtiendo a la Fundación Chinati en una experiencia artística extraordinaria, en
la que el arte, la arquitectura y el paisaje, forman una unidad indivisible con capacidad para
suscitar emoción (Figura 8). Según el crítico neoyorquino Jed Perl, la luz del suroeste anima a
las superficies de las cajas de aluminio, volviéndolas oscuras e impartiéndolas una sorpresiva
transparencia en la luz, comunicando a estas formas abstractas e impasibles un brillo de corte
naturalista [20]. El referido autor considera que lo más significativo de la propuesta artística
de las cien piezas en los cobertizos es que, dentro de las múltiples variaciones que ofrece, el
espectador se ve obligado a pensar y a experimentar visualmente un poema sinfónico. De esa
manera, dicho observador podría llegar a tomar conciencia de cómo:
“La obra de Judd, en general, se concibe como una serie de estudios e investigaciones
sobre su gran obsesión: traspasar todos los límites del espacio de la representación y la
abstracción, a través de la expansión continua de esos tres aspectos fundamentales del
arte: el material, el espacio y el color” [21].
A partir de esos conceptos, entendiendo la intervención de Donald Judd como una propuesta
que aspira a mantenerse viva de acuerdo a sus ideales sobre los museos, la necesaria labor de
mantenimiento se presenta como un reto de cara al futuro. Las restauraciones a llevar a cabo
pasados treinta años de la intervención del artista han de profundizar en la documentación e
investigación sobre los referidos edificios, de tal manera que puedan identificarse todas las
necesidades arquitectónicas y de conservación precisas, necesarias para preservar el espacio
de exhibición de acuerdo con la visión del propio Judd. Sólo desde la evaluación del conjunto
de detalles originales proyectados por el artista para la rehabilitación de los dos pabellones
de artillería podría desarrollarse una filosofía de mantenimiento, que permitiese preservar la
integridad del diseño para favorecer la experiencia del arte, la arquitectura y el lugar. La
conservación del legado de Donald Judd estaría con ello garantizada, preservando Fort D. A.
Russell como una de las operaciones museísticas más importantes del siglo XX.
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RESTORATION OF ROYAL BUTCHER´S BUILDING IN MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID, ESPAÑA)
REHABILITACIÓN DE LAS REALES CARNICERÍAS DE MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID, ESPAÑA)
MIRIAM RUIZ ÍÑIGO;miruir@gmail.cpm
UNIVERSIDADE DE BEIRA INTERIOR

Abstract
The Royal Butchers´ building in Medina del Campo is the only one of its kind in Spain that keeps, after almost ﬁve centuries
of history, the same use it was built for. It was requested by the Catholic Kings during the second half of the sixteenth
century. This construction has seen the splendor of the town and also its later decline. As a silent witness of the evolution of
a world in constant change, the building has undergone many architectural interventions along its enlarged existence. This
article explains in detail the last one, dated in 2015. The restoration project tries to solve problems of a practical nature
(leaks, damp) but it also addresses urbanistic issues. For instance, it tries solving a degraded environment that had been
invaded by the vehicles, which have endangered the harmonious relationship between the building and the river. During the
works, some unexpected discoveries led to ad hoc solutions whose main aim is to enhance the value of the building.
Resumo
El ediﬁcio de las Reales Carnicería de Medina del Campo es el único en España que mantiene después de casi cinco siglos de
historia, el mismo uso para el que fue ediﬁcado a instancias de los Reyes Católicos durante la segunda mitad del siglo XVI.
Fue testigo del esplendor de la villa y también de su posterior declive. Testigo mudo del devenir de un mundo en constante
cambio ha sido objeto a lo largo de su prolongada existencia de diversas intervenciones arquitectónicas. El presente artículo
explica de forma detallada la última de ellas, fechada en 2015. El proyecto de rehabilitación trata de resolver problemas de
carácter práctico (ﬁltraciones, humedades) pero también de carácter urbano, intentando dar solución a un entorno
degradado que había sido tomado por los vehículos poniendo en peligro la relación armoniosa entre el ediﬁcio y el río.
Descubrimientos que tienen lugar durante la fase de ejecución derivan en soluciones ad hoc que tienen siempre como
objetivo la puesta en valor del ediﬁcio.
Keywords
RESTORATION; ROYAL BUTCHERS; MARKET; MEDINA DEL CAMPO
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REHABILITACIÓN DE LAS REALES CARNICERÍAS DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID, ESPAÑA)
Intervenir sobre el patrimonio arquitectónico supone dar respuesta a una serie de problemas de muy
diversa naturaleza. Muchas son las cuestiones que condicionan el desarrollo de este tipo de proyectos,
desde el estado en que se encuentre la construcción a un posible cambio de uso del inmueble en
relación a aquel para el que fue concebido. En función del grado de conservación del edificio podemos
encontrarnos con una amplia casuística que va desde la necesidad de restituir volumétricamente
partes desaparecidas al sencillo tratamiento puntual de determinadas patologías. La complejidad de
este tipo de proyectos hace que requieran ser abordados a través de diversas estrategias que
habitualmente pasan por establecer un diálogo entre lo nuevo y lo viejo. La actitud del arquitecto
ante la obra existente es uno de los factores que serán fundamentales a la hora de definir el carácter
de la intervención. De en qué términos se establezca esa relación dependerá el resultado final, en el
que unas veces se hace muy evidente la mano del arquitecto mientras que en otras ocasiones el autor
pasa más desapercibido, cediendo el protagonismo al edificio.
Un ejemplo de este último caso es la última rehabilitación del edificio de las Reales Carnicerías de
Medina del Campo (Valladolid). Las actuaciones que en él se llevan a cabo tienen como objetivo
recuperar su antiguo esplendor mejorando en la medida de lo posible las condiciones de los
comerciantes que actualmente hacen uso del mercado, intentando alcanzar un equilibrio que no
altere la esencia del edificio pero que a su vez permita que éste se adapte a nuevos condicionantes.
Los edificios destinados a carnicerías, pescaderías o panaderías respondían a la necesidad de
abastecimiento de la población, por lo que formaban parte del paisaje cotidiano de las ciudades. En
el caso de los espacios de distribución de carne o pescado era habitual que su ubicación estuviera
determinada por su cercanía al río, facilitando así cuestiones como la limpieza y la higiene. Pese a
que su uso era fundamentalmente comercial, los de nueva planta, promovidos por los municipios, no
renunciaban por ello a su carácter representativo como edificio singular.
En este sentido las Reales Carnicerías de Medina forman parte del conjunto de este tipo de
construcciones que surgen en la península a lo largo del siglo XVI en ciudades como Léon, Priego,
Baeza, Baza o Beas de Segura. Así mismo encontramos edificaciones de similar carácter en ciudades
europeas como Brujas o Florencia. Estos edificios estaban preparados para acoger transacciones de
alimentos, por ello la iluminación, la ventilación o la permeabilidad eran factores importantes a la
hora de definir los espacios, muchas veces formados por galerías abiertas por las que los vecinos de
la villa podían deambular libremente [Fig. 1].

Figura 1. Pescaderías en la ciudad belga Brujas Fotografía: Luca Moglia
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Las Ferias Generales de Medina del Campo, instauradas a finales del siglo XV junto con las de Rioseco,
Villalón o Cuéllar, se desarrollan espectacularmente a lo largo del siglo XVI transformando la villa en
un floreciente centro económico que en poco tiempo se convierte en referencia internacional,
ejemplo de ello es el rico patrimonio religioso y civil de la época. En este contexto el edificio de las
Reales Carnicerías refleja fielmente el esplendor de una etapa de bonanza económica, comercial y
social que se verá truncada a finales de ese mismo siglo.
La actual ubicación del edificio de la Reales Carnicerías en Medina responde a una cuestión
fundamentalmente práctica. La localización junto al río Zapardiel favorecía las mencionadas
cuestiones relativas a la limpieza e higiene, razones éstas que motivaron su traslado desde su anterior
ubicación en la calle de San Francisco a una zona más apartada de la ciudad por orden los Reyes
Católicos en 1499. El proceso se alarga y la villa habrá de esperar casi cincuenta años para ver el
edificio concluido. La traza se debe al carpintero medinense Agustín Gallego, cuyo trabajo retoma
años después Juan del Pozo, también vecino de la villa, aunque sin duda el más conocido de cuantos
pasaron por el proceso de construcción del edificio fue Rodrigo Gil de Hontañón, encargado de tasar
la obra y llevarla a su fin en 1562, ya bajo el reinado de Felipe II [1].
El edificio es de traza rectangular de 38 metros de largo por 16,50 metros de ancho conformando una
planta basilical de tres naves separadas por dos hileras de ocho pilares que sostienen arcos de medio
punto. Sobre ellos se asientan sendos muros de ladrillo horadados por una secuencia de 16 ventanas
de arco rebajado que aligeran su peso y facilitan la ventilación de las naves. Originalmente el edificio
contaba con tres accesos, uno en cada uno de los hastiales y otro en la fachada longitudinal suroeste,
opuesta al río. Posteriormente se abrió una cuarta puerta en la fachada trasera. Destacan por su
composición y material las tres portadas de acceso labradas en granito que dotan al edificio de un
aspecto noble y regio. El espacio interior cuenta con dos frescos en los hastiales que han sido objeto
de reciente restauración.
El 13 de Octubre de 1995 el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, lo que pone de relieve su relevancia en el ámbito arquitetónico.
Las Reales Carnicerías funcionaron como tales desde su construcción hasta 1921, año en el que se
inicia un breve periodo de diez años durante el cual alberga instalaciones de Telégrafos. En 1935, tras
varios intentos de derribo, fue rehabilitado como mercado [2], función que ha seguido cumpliendo
hasta la actualidad, siendo el único edificio de estas características en España que mantiene el mismo
uso para el que fue concebido. En la década de los 50 del siglo XX se construyó un edificio anexo en
la fachada al río que fue derribado en una intervención del año 1994 llevada a cabo por el
Ayuntamiento de la ciudad, recuperándose así la volumetría original [Fig. 2].

Figura 2. Derribo del edificio anejo a las Reales Carnicerías en 1994 Fotografía: El Norte de Castilla
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La traza del edificio se ha mantenido invariable a lo largo de sus casi quinientos años de historia. Si
superponemos el plano de Juan Agapito y Revilla que aparece en el Catálogo Monumental de la
Provincia de Valladolid con el levantamiento que se llevó a cabo en la fase de proyecto del año 2015
veremos que apenas hay variaciones significativas más allá del cierre de los vanos y de la aparición
de tabiques internos de separación [Fig. 3]. Sin embargo, la proporción de sus fachadas se vio alterada
con la modificación de la altura de las rasantes de la calle lo que llevó a un significativo incremento
de la cota del pavimento interior quedando el suelo original oculto [Fig.4]. Esto hace que el edificio
pierda en esbeltez y que actualmente las fachadas se perciban como más achatadas en relación a la
proporción con la que fueron proyectadas [Fig. 5].

Figura 3. Superposición de la planta del edificio de las Reales Carnicerías según Juan Agapito y Revilla y la planta actual

Figura 4. Superposición de la sección de Juan Agapito y Revilla y la sección actual

Como ya se ha comentado con anterioridad el edificio se ve sometido a lo largo de su vida útil a
numerosas intervenciones de diverso alcance [3]. En el año 1982 el Ministerio de Cultura encarga un
proyecto en el que se realiza un zuncho de atado y una reparación de la cubierta. Diversas patologías
aconsejan una nueva intervención por lo que en el año 2015 el Ayuntamiento de Medina del Campo
encarga un nuevo proyecto de rehabilitación al equipo del arquitecto vallisoletano Juan Carlos
Arnuncio que busca, a través del tratamiento de problemas específicos -muchos de ellos derivados
del paso del tiempo o de problemas de carácter constructivo-, devolverle al edificio su dignidad
pretérita.
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Figura 5. Proporción del alzado frontal actual y original

Las líneas de actuación del proyecto de rehabilitación se dirigen en varias direcciones, como son la
reparación de elementos constructivos dañados, la mejora del grado de confort en el interior del
edificio, el aumento de la versatilidad del espacio, la puesta en valor del inmueble a través de la
iluminación así como la recuperación del entorno urbano próximo al edificio como espacio para la
ciudad.
En relación a las patologías de carácter constructivo, la fábrica de ladrillo del muro presentaba una
serie de fisuras además de pérdidas volumétricas puntuales en el ladrillo aparejado en diente de
sierra que remata la cornisa. Este aparejo característico es una de las señas de identidad del edificio
por lo que se propone la restitución del volumen de cada uno de los elementos dañados con morteros
de cal [Fig. 6] de tal forma que queden marcadas las aristas de cada uno de los elementos salientes.
La reparación de las fisuras se hace con microvarillas de fibra de vidrio.

Figura 6. Detalle de la restitución volumétrica de la cornisa en diente de sierra Fotografía de la autora

Otro de los problemas importantes que presentaba el edificio eran humedades en la base del zócalo
de piedra de las fachadas. Para dar una solución a largo plazo se plantea la construcción de una
cámara bufa perimetral que ventila a través de una rendija entre el pavimento de la urbanización
exterior y la fachada de piedra [Fig. 7]. Durante la fase de ejecución, la excavación de la zanja a lo
largo del perímetro deja al descubierto, en su encuentro con las tres portadas, el basamento sobre el
que apoyan las pilastras, ya que éste había quedado oculto al incrementarse la cota respecto a la del
pavimento original, como se ha comentado anteriormente. Ante esta situación se valoran distintas
opciones y finalmente, dada la imposibilidad práctica de bajar el nivel del suelo del mercado para
devolverlo a su estado original [4], se opta por una solución intermedia que pone en valor las puertas
de piedra de los accesos dejando visto el basamento en su verdadera dimensión. Para ello se prolonga
la excavación a ambos lados de cada una de las puertas dejando un espacio a modo de patio inglés
sobre el que se recorta el perfil de las pilastras, permitiendo así intuir la proporción original de las
fachadas [Fig. 8].
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Figura 7. Detalle de la cámara bufa

Figura 8. Portada de acceso desde la calle Lope de Vega

Los comerciantes que actualmente están haciendo uso del edificio solicitaban desde hace tiempo una
mejora del grado de confort en el interior de los puestos. A pesar de que, como ya se ha dicho, los
vanos estaban ya cegados, éstos no estaban convenientemente acondicionados, lo que provocaba
constantes problemas térmicos debidos a las variaciones de la temperatura exterior. Para solucionar
este problema se propone un aumento del aislamiento en las fachadas con la colocación de un aislante
térmico rígido en la cara exterior forrado de chapa de acero galvanizado anclada a un bastidor
metálico [Fig. 9]. Los muros de cierre entre los pilares de la arcada tenían un pie de espesor y estaban
rematados en la parte correspondiente al arco con carpinterías metálicas que permitían la entrada
de luz en el recinto. Esta situación, derivada de los condicionantes para el uso actual del mercado,
modifica inevitablemente la relación que el edificio tenía con su entorno inmediato cuando fue
construido.
Las Reales Carnicerías, como ya hemos visto que sucedía en otros edificios dedicados a su mismo uso
-lugar de intercambio y relación- tenía en origen un grado de permeabilidad elevado. Los grandes
huecos en fachada además de garantizar la ventilación generaban un espacio continuo fluido que
diluía en cierto modo el límite entre interior y exterior.
Como hemos visto esta situación se modifica drásticamente con el cierre de las fachadas, perdiéndose
la relación visual directa con el entorno. Ante la imposibilidad de volver a la espacialidad original, el
proyecto propone forrar la chapa que cubre aislamiento con una serie de perfiles de 4 X 4,5
centímetros de madera tecnológica separados 4 cms entre si atornillados a la chapa. La vibración y
el juego de luces y sombras que se genera en la fachada al incidir sobre ellos la luz alude de forma
sutil al carácter permeable que antaño caracterizó al edificio [Fig. 10].

Fig. 9. Detalle de la solución de fachada con perfiles de madera tecnológica

1 566

Fig. 10. Fachada de acceso desde la calle Lope de Vega con los perfiles de madera tecnológica

Otro de los aspectos prioritarios de la intervención fue el de la mejora de la iluminación del espacio
interior, cuyo planteamiento no era acorde al nivel de exigencia deseable en un edificio catalogado.
El cableado visto anclado al muro unido a soluciones precarias ofrecían una pobre imagen que no se
correspondía con la calidad espacial del interior [Fig. 11]. El proyecto propone la colocación de una
doble hilera de luminarias de madera de roble de proporción estrecha y alargada colgada de la
cubierta a la altura de los capiteles de las columnas interiores. Las luminarias se centran en relación
a los arcos y la secuencia refuerza el entendimiento de la nave como espacio longitudinal [Fig. 12].
Así mismo cada una de las lámparas lleva incorporada una toma de corriente en el lateral lo que da
versatilidad al espacio a la hora de programar eventos no relacionados con su actividad habitual.

Fig. 11. Espacio interior del mercado antes de la rehabilitación

Fig.12. Espacio interior del mercado tras la rehabilitación

En los últimos años el entorno inmediato del mercado, especialmente el área comprendida entre el
edificio y el río Zapardiel se había transformado en un aparcamiento, lo que enturbiaba notablemente
la relación del edificio con el espacio exterior [Fig. 13]. El proyecto pretende resolver el problema
urbano restringiendo drásticamente el acceso a vehículos, manteniendo accesible únicamente la
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entrada de la fachada sur. Un encintado de losas prefabricadas de hormigón delimita el perímetro del
edificio y define un camino que discurre paralelo al río mientras que el resto de la urbanización se
resuelve con solera continua de hormigón con árido visto. Una secuencia de árboles y bancos de
madera y granito alternos amabiliza el espacio enfatizando su uso como lugar de relación y encuentro
[Fig. 14].

Figuras 13 y 14. Estado previo y posterior a la intervención sobre la explanada trasera de las Reales Carnicerías

A pesar del carácter poco ambicioso del proyecto inicial -debido fundamentalmente a la limitación
presupuestaria- la intervención sobre las Reales Carnicerías consigue en cierto modo transformar
tanto la percepción exterior del edificio como la de su entorno inmediato. Como se ha tratado de
explicar a lo largo del presente artículo, el primer objetivo se consigue a través de una solución
constructiva única aplicada a todos los vanos cegados de las cuatro fachadas obteniendo así una
imagen continua que refuerza la idea unitaria del edificio, mientras que el segundo se logra
eliminando la diferencia de cota entre el encintado perimetral y la vía de acceso rodado que rodeaban
el edificio y dificultaban su uso peatonal. Unificando la pendiente y utilizando contados elementos
estratégicamente situados, se recupera para la ciudad este espacio junto al río.
Así mismo el proceso de la obra permitió descubrir, o mejor dicho, dejar al descubierto, parte de la
historia de las Reales Carnicerías. La voluntad de poner en valor aspectos relevantes del edificio y la
capacidad resolutiva del Ayuntamiento transformaron lo que aparentemente pudiera haber sido un
problema en una solución que, aunque de manera puntual, permite que las puertas de piedra que en
su día dignificaron las tres fachadas principales del edificio sean hoy de nuevo contempladas en su
verdadera dimensión. Una efectista iluminación nocturna desde los fosos creados pone de relieve la
importancia de cada uno de los accesos, remarcando la impecable arquitectura de uno de los edificios
más relevantes de la villa de Medina del Campo.
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NOTAS
[1] Para una información más exhaustiva ver SANCHEZ DEL BARRIO, Antonio Historia y Evolución urbanística de una villa ferial
y mercantil: Medina del Campo entre los siglos XV y XVI Tesis doctoral inédita Universidad de Valladolid, 2005
[2] SANCHEZ DEL BARRIO, Antonio óp. cit.
[3] SANCHEZ DEL BARRIO, Antonio óp. cit.
[4] Se planteó la posibilidad de recuperar la cota original pero el paso de instalaciones desaconsejaba hacer una obra que
sobrepasaría en envergadura y presupuesto el alcance de la intervención.
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Abstract
In a society aware of material heritage and environment, in which ediﬁcation elements from the old times become valuable
to preserve, there is a debate about the role that these elements should have in the current urban´s structure. It is also
necessary for these goods to be understood and enjoyed (not only as a monument) by citizens of this hypermodern society
as a tool of protection against destruction and disuse. Among the current techniques of intervention on the pre-existing
constructions, we can ﬁnd new tendencies that are far away from traditional restoration and conservation theories, in which,
materials and technology have generated a new architecture based on contemporary concepts and strategies. Constructions
away from the formal languages of the attached elements as an answer to current design criteria; allowing a dialectics
between the old and the new, an interaction between past and present, an association between present and future. This
research addresses the interactions between contemporary architectural elements and built pre-existences; studying the
links between them from a spatial, programmatic and material point of view; based on changes of use and scale,
conservation and impact on the hybridizing element and the area in which they are implanted; trying to understand the
insertion of these objects (guest) in the ruins (host) apparently alien to the contemporary city and the role that these new
hybrids can play in its development as new centralities.
Resumo
En una sociedad sensibilizada con el legado material y el respeto al medio ambiente, en la que las ediﬁcaciones de tiempos
pasados se convierten en elementos que urge conservar, se produce inevitablemente el debate en torno al papel que debe
jugar lo construido en el entramado urbano actual. Aparece la necesidad de que esas preexistencias sean entendidas y
disfrutadas por los ciudadanos de esta sociedad hipermoderna, no solo como monumentos, sino también como una
herramienta para su protección frente a la destrucción y el desuso. Entre las nuevas formas de intervenir sobre lo
construido, aparecen tendencias innovadoras, alejadas de las teorías de restauración y conservación tradicionales, en las
que la materia y la tecnología han generado una nueva arquitectura apoyada en conceptos y estrategias contemporáneos.
Construcciones alejadas de los lenguajes formales que poseen los elementos a los que se adhieren y que responden a
nuevos criterios proyectuales. Estas intervenciones posibilitan una dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, una interacción entre
pasado y presente, una asociación entre presente y futuro. Esta artículo pretende indagar en las interacciones entre
elementos arquitectónicos contemporáneos y preexistencias construidas, estudiando las relaciones entre ellos desde el
punto de vista espacial, programático y material; atendiendo a cambios de uso y escala, conservación e impacto sobre el
elemento que hibridan y el área en que se implantan; intentando descifrar la inserción de estos objetos (huésped) en las
ruinas (anﬁtrión) aparentemente ajenas a la ciudad contemporánea, así como, el papel que pueden tener estos nuevos
híbridos en el desarrollo de la misma como nuevas centralidades.
Keywords
Architecture; Project Strategies; Inherited Architecture; Modern Symbiogenesis Theory; Modern Symbiogenesis Theory
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Pliegues Temporales, Discontinuidades en la
Memoria. El Híbrido como un Nuevo Paradigma de Intervención

Arquitectónica en Preexistencias Construidas

Cualquier lugar es al mismo tiempo sede de preexistencias significativas, teatro de
memorias perdidas, sujeto meritorio de expectatives1.

INTERPRETACIÓN E INTERVENCIÓN
Hoy más que nunca, es preciso ser consciente de que la arquitectura del pasado ha sido
transformada, de que las ciudades y sus elementos más representativos han ido adaptándose y
reajustándose a las necesidades del momento para su conservación y actualización.
En el pasado, el lenguaje o estilo confería al arquitecto la seguridad al actuar en un edificio
preexistente para su rehabilitación, ampliación o actualización. Como ha escrito Ignasi de SolàMorales, se trata de “Un lenguaje que se presenta absolutamente cerrado en sí mismo, que
tiene su propio sistema connotativo, que tiene su propia sintaxis, pero que en el momento de
intervenir no interviene en el vacío, sino que interviene sobre las arquitecturas de una ciudad
existente”2. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se tomó conciencia de la necesidad de una
observación y estudio meticulosos de las preexistencias arquitectónicas para intervenir en las
mismas de cara a su permanencia en el tiempo.
Del latín restaurāre, la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua define el término “restaurar” como “reparar, renovar o volver a poner algo en el estado
o estimación que antes tenía”3. No obstante, en el ámbito de la intervención actual resulta más
útil su primer significado, “recuperar o recobrar”4. De Solà-Morales generaliza el término
“intervención” para “cualquier tipo de actuación que se puede hacer en un edificio o
arquitectura”, incluyendo actuaciones “de restauración, de defensa, de preservación, de
conservación, de reutilización, etc.”5:
En realidad, todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación
de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles formas de intervención
que se plantean siempre son formas de interpretar el nuevo discurso que el edificio
puede producir6.

La manera en que el arquitecto se enfrente a estas intervenciones de valoración, recuperación
y actualización de la obra responderá a una actitud, que tendrá que ver con numerosos factores.

UNA CUESTIÓN DE ACTITUD
La interpretación de las distintas variables vinculadas al proyecto de intervención ha generado
en el debate actual una variedad de actitudes al enfrentarse a los restos materiales heredados,
las cuales intentaremos introducir y explicar sucintamente.

1. Conservación
La conservación supone una actitud de congelación temporal de la preexistencia. Esta práctica
apuesta por la mínima intervención sobre lo heredado, manteniendo su integridad y asumiendo
la necesidad de garantizar su comprensión, junto con su uso y disfrute. En estos casos se aboga
por hacer evidente la distinción de los nuevos elementos que se añaden, con un carácter
reversible y auxiliar, respecto de los elementos heredados, para asegurar su conservación.
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Figura 1 – Mosca conservada en ámbar báltico. 40-50 millones de años. Museo Zoológico de Copenhague (Dinamarca)

Para que el resultado de estas actuaciones sea equilibrado, es necesaria una reflexión sobre el
valor de los restos a intervenir, de cara a evitar una conservación indiscriminada que no aporte
interés al conjunto y dificulte su legibilidad. Esta actitud defiende la autenticidad temporal y
material de los restos, y aporta nuevos valores de uso y permanencia que evidencian que el
tiempo y la memoria también son materia que construye el objeto.

2. Repristinación
Como actitud opuesta a la conservación, la reconstrucción o repristinación parece enfocarse a
la evocación “ideal” del pasado. Propone recuperar las partes degradadas y recomponer las
faltantes mediante reproducciones exactas a las originales. Una arquitectura reconocible,
anclada en su pasado, que aparece insertada en el presente como un objeto extraño, ajeno al
contexto.
Como hemos explicado, durante siglos la arquitectura ha sido objeto de múltiples
modificaciones, transformaciones y metamorfosis7 que han dado lugar a objetos estratificados.
La intervención de repristino debe entender, identificar y valorar dichos estratos para evaluar
cuáles han de permanecer y cuáles han de ser descartados. De este modo se podrá generar una
lectura que aporte el significado temporal y material que el edificio poseía dentro del contexto
histórico y su contorno.

Figura 2 – Proceso de restauración de una talla de San Juan Evangelista (S. XVIII). Alfaro, La Rioja (España), 2012

Los distintos grados que abarca la repristinación fluctúan desde la reconstrucción total del
objeto original hasta la llamada “restauración en estilo”. La reconstrucción mimética precisa
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de un concienzudo estudio de la historia del edificio, de los materiales y técnicas empleados
en la construcción de cada estrato y de las diferentes intervenciones que ha sufrido, para no
incurrir en un falso histórico. Este tipo de actuación está aceptada cuando la perdida ha sido
traumática, bien por cuestiones bélicas o por fuerzas de la naturaleza, o cuando el edificio
sobre el que se actúa es de un alto valor histórico y la parte a restituir supone una pequeña
proporción con respecto al conjunto.
En este contexto también puede insertarse la anastilosis, que supone la recomposición de los
elementos originales parcialmente derruidos o caídos, siempre que se tenga base evidente de
cuál era su lugar concreto. Con este método, no solo se puede tener una idea de la cota o
escala de determinado elemento constructivo, sino también de su presencia en el resto del
conjunto. El material utilizado para generar esta anastilosis genera un grado de contraste y
abstracción entre el elemento a recolocar y la masa soporte. Esta idea, enmarcada en un
concepto de la psicología de la percepción de la Gestalt denominado “pantalla y proyección”,
hace partícipe al espectador, lo que le permite recomponer el edificio y dotar de carácter a
las masas abstractas que rellenan las lagunas8.

3. Reinterpretación
La reinterpretación es una actitud que se sitúa en una posición intermedia entre la conservación
y la repristinación, y que entiende lo heredado como una realidad sobre la que intervenir
mediante de un proyecto arquitectónico. Esta actitud tiene como finalidad recuperar el
carácter de los estratos históricos, así como aportar nuevos valores que actualicen y mantengan
en uso la preexistencia. El uso, como se ha comentado anteriormente, es una condición
necesaria para su supervivencia.

Figura 3 – Cerámica japonesa reparada mediante la técnica del kintsugi / 金継ぎ / “carpintería de oro” 9

La novedad de esta postura radica en que la intervención se efectúa desde la técnica
contemporánea, evidenciando el contraste entre el elemento recompuesto y la preexistencia.
La reintegración, más o menos conceptual, abstracta o evocativa del elemento a reinterpretar,
supone un salto temporal por la estrategia utilizada para su concepción. Esta actitud busca la
evocación de un elemento del pasado que está documentado y que, en señal de respeto, se
recupera mediante una nueva materialidad y tecnología actuales, de forma que se entienda la
novedad de la intervención sin por ello borrar las cicatrices del tiempo.
Esta actitud revela un interés en la recuperación de la configuración espacial del edificio, al
buscar recomponer su identidad y entender que es fundamental recuperar el conjunto o alguna
de sus partes por su valor en los contextos histórico y urbano. Pero, a su vez, la reinterpretación
entiende que el impacto de la reproducción completa de la imagen original del edificio, ahora
ya destruido o deteriorado, anularía el romanticismo de una ruina que ya pertenece al contexto
actual.
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4. Reformulación
La reformulación es una respuesta radical a cierta parálisis que generan las tradicionales teorías
de la restauración. Se trata de intervenciones que se relacionan con la preexistencia
manteniendo una interacción entre lo nuevo y lo viejo a través de elementos aparentemente
ajenos a los originales. Nace de la necesidad de ofrecer una nueva vía, más allá de la mera
consolidación, recuperación o recreación de los valores perdidos. Es decir, esta actitud
posibilita la generación de nuevos valores y situaciones que antes eran inesperados o se
encontraban latentes, pero no estaban activos.

Figura 4 – Hongo Pycnoporus sobre la corteza de un árbol

Mientras las anteriores actitudes (conservación, repristinación y reinterpretación) pueden
englobarse como una mirada al pasado más o menos conservadora, la reformulación es el
producto de la atención a las preexistencias desde la búsqueda de unos nuevos valores.
Los procesos de transformación de la arquitectura han permitido su subsistencia a lo largo de
la Historia. La respuesta del nuevo objeto a las necesidades funcionales que permitan su
desarrollo y actualización debe inferir cierta interacción y una relación compleja de este mismo
con la preexistencia. No solo bastará con la pura consolidación de los restos materiales y la
inclusión de piezas con un lenguaje contemporáneo. Se pretende recrear un pliegue temporal
entre la preexistencia, suspendida en el tiempo, y el ulterior estrato, para encontrar un punto
de convergencia en el que ambos se comprendan como un ente nuevo, fruto de la estrecha
relación que se averigua entre ambos.
El resultado de esta actitud, un “organismo híbrido”, es fruto de una convivencia que ya se
observa en numerosas construcciones a lo largo de la historia10. Esta es una postura que permite
avanzar hacia las nuevas necesidades sin perder las aportaciones históricas ni renunciar a las
futuras.

Figura 5 – Diagrama resumen de actitudes frente a las preexistencias. Dibujo de los autores
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¿QUÉ ES UN HÍBRIDO?
Un híbrido es un dispositivo reactivo, resultado de una actitud innovadora, que plantea una
respuesta a la preexistencia construida mediante un proyecto contemporáneo. El híbrido, en
su definición más básica, es el resultado de la interacción de elementos de distinta
naturaleza11. Esta descripción, válida para cualquier objeto, originariamente es referida a seres
vivos producto de la unión de individuos de distintas especies, llamados simbiontes.
Manuel Gausa, al tratar sobre el híbrido, alude a “la actual simultaneidad de realidades y
categorías referidas no ya a cuerpos armónicos y coherentes sino a escenarios mestizos hechos
de estructuras e identidades en convivencia comensalista (sic)”12. Es esta convivencia la que
asegurará la permanencia de ambos objetos de distintas especies como si de una relación
simbiótica se tratase. Dada la importancia que tiene el contraste entre los criterios formales
del nuevo objeto que interviene (llamémoslo “huésped”), y la preexistencia construida
(“anfitrión”), así como la necesidad de estudiar la relación, el diálogo o la interacción entre
las partes, uno de los posibles caminos que aparecen en el horizonte al establecer una
clasificación es la teoría simbiogenética13.
La simbiogénesis reúne a individuos diferentes para crear entidades más grandes y
complejas. Las formas de vida simbiogenéticas son incluso más improbables que sus
inverosímiles progenitores. Los individuos permanentemente se fusionan y regulan su
reproducción. Generan nuevas poblaciones que se convierten en individuos simbióticos
multiunitarios nuevos, los cuales se convierten en nuevos individuos a niveles más
amplios e inclusivos de integración14.

Figura 6 – Diagrama de la generación de un híbrido. Dibujo de los autores

Por lo tanto, el hibrido es producto de la incorporación de un elemento contemporáneo ajeno
a las herencias de las preexistencias donde se inserta. Es una nueva arquitectura que surge del
cruce de elementos de diferente naturaleza y de la confrontación de objetos extraños en el
tiempo. Estamos ante una actitud innovadora frente a la arquitectura a intervenir, que se libera
de las leyes del organismo anfitrión mediante un proyecto que se abstrae respecto a los criterios
formales del objeto heredado, planteando estrategias propias que permiten generar un nuevo
acto creativo. Es necesario que esta interacción supere el mero contraste visual entre ambos
organismos, y genere una relación simbiótica, germen de un nuevo individuo que permita una
conexión entre el pasado, el presente y el futuro. El híbrido, cuya materia más valiosa es el
tiempo encerrado entre ambos “simbiontes”, formalizará un pliegue temporal arquitectónico,
lo que Michel Foucault definiría como “heterotopía”15. Se genera una imagen heterogénea e
inacabada, fruto de una arquitectura de convivencia entre lo antiguo y lo nuevo, que deviene
en una relación equilibrada entre tiempos.
Las múltiples estrategias definitorias del proceso de hibridación, o lo que podríamos definir
como sus límites, varían fundamentalmente en función de la atención prestada a diversos
factores topológicos, como la relación dimensional entre las partes (proporción, escala...) o la
posición de la nueva intervención con respecto a la preexistencia. Las relaciones geométricas,
materiales, formales, el grado de integración o contraste entre ambas partes, el carácter o el
lenguaje infieren variados factores filogenéticos al elemento resultante. La clasificación y
categorización de las diferentes estrategias (topológicas y filogenéticas) de interacción entre
ambos simbiontes, y de estos con el contexto, el tiempo y la memoria, posibilitan una futura
investigación que arroje conocimiento sobre el paradigma del híbrido.
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PROCEDIMIENTOS HIBRIDADORES: 4 CASOS DE ESTUDIO EN ESPAÑA
Centro Medialab-Prado
La antigua Serrería Belga de Madrid fue construida en varias fases en la década de 192016. Se
trata de un edificio con estructura de hormigón armado ubicado en el actual Paseo del Arte de
la capital, que fue objeto de un concurso de arquitectura en 2007 para la creación de una sede
para Intermediae. Finalmente, la intervención se convirtió en el actual Medialab-Prado, un
centro cultural de creación 2.0.

Figura 7 – Centro Medialab-Prado. Madrid (España), 2013. Langarita-Navarro

Las siguientes breves palabras de María Langarita y Víctor Navarro, arquitectos autores del
proyecto, son muy elocuentes acerca de la estrategia llevada a cabo:
La Serrería vs La Cosa es un formato de coexistencia que, a modo de combate dialéctico,
ha permitido habitar más allá del concepto convencional de rehabilitación el espacio
intermedio que quedaba entre ambos contrincantes. Una coexistencia de contrarios que
ha permitido pensar la región intermedia entre interlocutores no como un producto
consumado sino como un proceso abierto, versátil y activado por los usuarios17.

Casa Lude

Figura 8 – Casa Lude. Cehegín, Murcia (España), 2007-11. Grupo Aranea
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En el municipio murciano de Cehegín aparece una nueva vivienda proyectada por el colectivo
Aranea. Se adivina como un cuerpo posado sobre la cornisa de una antigua vivienda en esquina,
que rebasa el perímetro de la misma y se eleva entre las viviendas a las que se adosa. El nuevo
huésped es un organismo facetado que contrasta con las construcciones tradicionales de la
zona. El proyecto contiene la nueva casa de Lude, un ático de 2 alturas sobre la antigua vivienda
familiar con la que comparte entrada.

Atrio Relais & Châteaux
El nuevo edificio contiene la nueva sede del restaurante Atrio y un hotel Relais & Châteaux.
Ambos usos se acoplan adaptándose a las fachadas de las edificaciones existentes,
aprovechando la mayoría de los huecos de las mismas y permitiendo una relación con el
contexto patrimonial de la zona. En palabras de Tuñón y Mansilla, autores del proyecto:
La nueva construcción se acomoda como un cangrejo ermitaño dentro de una concha sin
vida, De tal modo que el nuevo uso re-vitaliza y re-habilita las construcciones, haciendo
convivir arquitectura contemporánea con un entorno histórico, desde el respeto y la
dignidad18.

Figura 9 – Atrio Relais & Châteaux. Cáceres (España), 2005-10. Mansilla + Tuñón Arquitectos

Auditorio en la iglesia del Convento de Sant Francesc
Integrado en el núcleo urbano de Santpedor, provincia de Barcelona, el Convento de Sant
Francesc fue construido a principios del siglo XVIII por la orden de los hermanos franciscanos,
a la que sirvió hasta 1835. Saqueado, abandonado y deteriorado, quedo prácticamente
destruido por una demolición a principios de este siglo. Lejos de borrar la huella del deterioro,
la pátina y las cicatrices del tiempo que permiten la lectura continuada de los valores históricos,
la intervención del arquitecto David Closes ha consolidado los restos materiales del edificio
original, manteniendo los derrumbes parciales de las cubiertas, capillas laterales y muros, y
haciendo posible el disfrutre de los atributos espaciales de la nave central. David Closes escribe
respecto a esta intervención:
En Sant Francesc no hay una reconstrucción de un momento histórico concreto; se
pretende la preservación de la historia misma, como hecho completo y continuo. El
mantenimiento de las heridas y cicatrices del edificio responde a una actitud de
honestidad con la historia de la iglesia, con todo su pasado, no solo con su pasado
originario. Los nuevos elementos de lenguaje claramente contemporáneo buscan
precisamente esto: ser honesto con la historia permitiendo una lectura nítida de todo el
pasado del edificio, desde el siglo dieciocho hasta nuestros días19.
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Figura 10 – Auditorio en la iglesia del Convento de Sant Francesc. Santpedor, Barcelona (España), 2011. David Closes

El objetivo del proyecto es convertir la antigua iglesia, parcialmente destruida, en un centro
cultural, auditorio y archivo del municipio. Con la incorporación de volúmenes acoplados al
muro original, aún soporte estructural del edificio, se pretende actualizar la ruina añadiendo
las comunicaciones verticales y demás infraestructuras necesarias para su actualización.
Gracias a la menor escala introducida por el nuevo uso, se generan nuevos recorridos y
dimensiones espaciales, que aportan una diversidad de visuales inesperadas y formas de
disfrutar el espacio diáfano de la nave principal. Además, el derrumbe parcial de las cubiertas
del cuerpo principal y las naves laterales generó nuevas entradas de luz, aportando una
importante carga sensorial a un espacio antes en continua penumbra.

CONCLUSIONES
Las piedras muertas están muy vivas. […] El esfuerzo y el conocimiento de los que nos
precedieron está almacenado en ese patrimonio exánime, que puede florecer y volver a
la vida a poco que sepamos injertar esquejes nuevos en sus muros inertes, troncos secos
o tocones degollados que otorgan solidez física y pátina simbólica a los brotes tiernos de
la construcción reciente. La nueva arquitectura se enraíza en lo existente, y las
coreografías de lo cotidiano se orquestan a la sombra protectora del pasado, que nutre
con su caudal de memoria los espacios renovados y las biografías recomenzadas de los
que procuran habitar el territorio sin sucumbir a la amnesia de la tabula rasa20.

Como apunta Luis Fernández-Galiano, no hay mejor forma de conservar el patrimonio que
dotándole de uso. Las nuevas necesidades ayudan a mantenerlo vivo, pudiendo para ello exigirle
ciertas mutaciones que dan lugar a nuevos individuos que se relacionan de nuevas maneras con
su nuevo entorno. La realidad actual exige nuevos sistemas de relación con la ciudad. La
reproposición híbrida de la pérdida puede permitir la adaptación de estos edificios a las nuevas
necesidades mediante su mutación como vehículo para su permanencia.
Esta estrategia puede ser pertinente cuando la escala de la pérdida es importante, y cuando la
nueva espacialidad, buscada con la incorporación de nuevos fragmentos, permita introducir
nuevos usos y situaciones también compatibles con el elemento original.
Para ello, el nuevo huésped debe tener una calidad arquitectónica proporcional a la
preexistencia, y el conjunto resultante ha de mantener el diálogo y la integración con el
entorno, evitando que la “emoción” de lo nuevo anule la memoria del lugar. Además, la
relación entre las partes debe asegurar el contraste y la recuperabilidad exigidas en los
principios de originalidad, diferenciación y reversibilidad. El proyecto de intervención híbrido,
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como conciliación entre opuestos, supone un equilibrio entre partes, heredadas y
contemporáneas, que conjuntamente constituyen un todo, fruto de una actitud o vía de
intervención innovadora.
En muchas ocasiones estas vías no se entenderán como excluyentes, sino como
ingredientes de una actuación que beberá de todas ellas para alcanzar una solución
adecuada a cada caso21.

Finalmente, seguirá siendo necesario un estudio pormenorizado “caso por caso”. Será preciso
determinar el grado de actuación en función del deterioro y las lagunas que presente la
preexistencia, así como analizar el impacto de la nueva intervención en el contexto espacial,
cultural, económico y social en que se inserta.
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Abstract
This paper analyzes the Industrial Heritage of Castilla y León from the inventories wich we have made. Civil society and
public administration are managing this type of non-monumental legacy, wich has a formal, territorial and cultural impact.
From these preliminary works, we can deduce the predominance of the mills, characterized by a local production. The
beginning of the railway era meant the creation of transport and exchange networks. Finally, we reﬂect on the real
possibilities of documentation, protection and reuse of this kind of heritage.
Resumo
Este trabajo analiza el Patrimonio Histórico Industrial de Castilla y León a partir de los inventarios realizados. La sociedad
civil y la administración pública están sentando las bases para gestionar este tipo de legado no monumental, pero de fuerte
impacto formal, territorial y cultural. De esos trabajos previos se deduce el predominio del sector harinero propio del siglo
XIX, caracterizado por una producción local. El inicio de la era ferroviaria supuso la creación de redes de transporte e
intercambio. Finalmente se reﬂexiona sobre las posibilidades reales de documentación, protección y reutilización.
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Recuperación del Patrimonio Industrial de Castilla
y León (España)
Otro tipo de patrimonio
Desde finales de los años setenta del siglo XX se vienen consolidando nuevas modalidades de
patrimonio1, no estrictamente monumental, a lo largo de toda Europa2, desde Covilhã en
Portugal, a la Mina de carbón de Zollverein (Alemania), al Ecomuseo de la siderurgia de Le
Creusot (Francia), pasando por las Minas de carbón de Blaenavon (Gales) o Ironbridge Gorge
Museums (Inglaterra). Muchos de estos paisajes y elementos industriales han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad, en un proceso que comenzó en 1978 con las Minas de sal de
Wieliczka (Cracovia).
La revalorización del Patrimonio Histórico Industrial (en adelante PHI) también avanza en
Castilla y León (España). En este artículo se intentará hacer un balance de sus características
en esta región, de los pasos dados hasta el momento y de las posibles estrategias de
intervención. Se venían publicando diversos estudios sectoriales3. Más recientemente, se han
acometido los primeros análisis de toda la región, que hemos conocido desde dentro, como
parte del equipo que elaboró el Inventario y Catalogación del PHI de la provincia de Palencia
(2007-08) y el Libro Blanco del PHI de Castilla y León (2009-2011). Todos estos trabajos han
sido consecuencia del Plan Nacional de Patrimonio Industrial4 y sobre todo del Plan PAHIS
2004-20125, que optaba por un concepto de patrimonio amplio, que compartimos, no
circunscrito al elemento aislado, sino relacionando los bienes mediante sistemas de
envergadura territorial6. Además, al superar la idea de elemento autónomo, se podían incluir
objetos muebles, como la maquinaria, y patrimonio inmaterial como las tradiciones orales o
la documentación de las empresas. Esta variedad es muy pertinente en el PHI, por la estrecha
vinculación que la producción mecánica tiene con la memoria colectiva y los usos laborales o
comerciales7.

Metodología de los inventarios del PHI de Castilla y León
Los inventarios de cada provincia presentaron algunas divergencias de criterio e incluyeron
bienes que estrictamente no deberían considerarse PHI, aunque tengan una necesaria relación
con él8. Por eso sus resultados requirieron un proceso de cribado y homogeneización, al final
del cual, se hicieron unos listados cuyos datos son los que aquí utilizaremos para sacar
conclusiones.

Para la regularización se estableció un criterio de inclusión según una definición de PHI como
cualquier vestigio de actividad económica transformadora mecanizada a cierta escala y
obsolescente. Esto incluye elementos singulares, conjuntos urbano-industriales, paisajes
industriales o máquinas. También se consideran elementos inmateriales como documentación,
tradiciones asociadas al trabajo, publicidad o instituciones laborales. No se vio oportuno
limitar temporalmente la selección al periodo más significativo, entre la Revolución Industrial
de finales del XVIII y el desarrollismo de mediados del XX, porque han existido industrias en
diversas épocas. Lo que sí se debe exigir para considerarlas como tales es un grado de
mecanización importante, que excluya lo artesanal (por ejemplo, un potro de herrar), y una
escala de producción colectiva, que se diferencie de lo doméstico (un lagar privado, por
ejemplo).

Siguiendo la definición establecida, se consideraron como categorías aparte, aunque
relacionadas estrechamente con el PHI, las actividades etnográficas, las redes de transporte
(Canal de Castilla, ferrocarriles, infraestructuras), la producción de energía, la vivienda
obrera y la extracción minera.

Además, se consideró que para conseguir la plena legibilidad de un vestigio industrial, debería
estudiarse el conjunto de elementos que lo componen. En primer lugar es necesario
encuadrarlo en un “sistema territorial”, que incluya el paisaje natural o urbano, la “energía”
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y las “infraestructuras” que lo abastecen de materias primas o sirven para comercializar su
producción, la “vivienda obrera” y los “servicios auxiliares”. Después, interesa conservar los
contenedores con su maquinaria dentro, para comprender el edificio en función de su
“especialización tipológica y espacial”, consecuencia de la “mecanización del proceso
productivo”. Este carácter sistémico se comprende mejor con el gráfico adjunto. En segundo
lugar, es importante conservar la memoria documental y colectiva, presente en los catálogos,
los artículos que se producían o las costumbres asociadas al proceso.

Los inventarios no pudieron aportar demasiados datos sobre la escala productiva de cada
elemento ni diferenciaron mucho por épocas o sectores. De momento, la imagen global de la
región, a través de esta fuente, solo refleja el número de bienes industriales que hay en cada
municipio, pero sin medir, ni poder comparar, su dimensión. Así, por ejemplo, en Miranda de
Ebro aparece nada más una fábrica textil, mientras que en Pradoluengo se cuentan 13. Esto
sirve para ilustrar la persistencia y diversidad de la transformación de lana en Pradoluengo,
pero oculta su carácter más modesto, frente a las dimensiones ciclópeas de FEFASA en
Miranda, para producir fibra textil de celulosa. Dos ortofotos a la misma escala sirven para
comprobar que una sola industria puede ocupar tanto como un pueblo lleno de ellas.

Por tanto, habría sido conveniente incluir en los inventarios algún indicador de la escala.
Como es difícil encontrar documentación sobre la producción de muchas industrias por la
ausencia de archivos, se podría usar como referencia la superficie edificada y de parcela, al
menos para comparar las de un mismo sector.

Esto se puede obtener fácilmente de las fichas catastrales, un documento público y accesible
que incluye casi todos los datos a los que puede aspirar un inventario somero, como
localización, superficies, fechas, titularidad y planimetría del ámbito próximo.

También resultan muy interesantes las ortofotos, para dos cosas. En primer lugar, para
comprender la relación del bien con el territorio, y especialmente con el tejido urbano y las
redes de ferrocarril o de energía hidráulica, muy características de la industria en nuestra
región. En segundo lugar para observar las distintas tipologías de agrupación de las
edificaciones, sus distintos usos y su jerarquía dentro de un recinto, que supera el concepto
de edifico para remitir al de sistema. Todo esto se puede observar, por ejemplo en una foto
aérea de la anteriormente mencionada Yutera de Herrera de Pisuerga, al menos en la de
2007, porque en la actualidad solo se ven las huellas de su ruina. En concreto, distinguimos
tanto el río Pisuerga como la importante desviación que se hizo para crear un salto que
abasteciera de energía a la fábrica y que supuso la creación de un nuevo paisaje con la
aparición de una especie de isla. También se comprende la disposición lineal de las naves,
propia de la fabricación en serie y se siguen los caminos de acceso y conexión.

Figura 1 - Ortofoto de la Yutera de Herrera de Pisuerga (Palencia). (SIGPAC)
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Notas dominantes del PHI de Castilla y León
El análisis de la amplia documentación recopilada en los inventarios del PHI de nuestra
región, permite hablar de algunas características, en buena parte compartidas con todo el
entorno occidental, aunque a menor escala. Son precisamente esas características más
acusadas las que deberían orientar en las siguientes acciones de estudio pormenorizado,
conservación, difusión y reutilización.

Amplitud. En total, se realizaron fichas de 4.604 bienes susceptibles de estudio. Conforme a
la definición más ajustada de patrimonio industrial que hemos desarrollado, de ahí se podrían
descartar los elementos meramente etnográficos y de escala doméstica, además de otros
relacionados, pero no propiamente industriales, como las minas, los ferrocarriles o las
centrales energéticas. Eso dejaría un total de 3.117 vestigios identificados, lo que da una idea
del alcance del fenómeno histórico industrial que espera incorporarse poco a poco a las
políticas patrimoniales.
Además, cada bien tiene asociados normalmente elementos contextuales, muebles, orales y
documentales que son imprescindibles para su entendimiento. Precisamente esa extensión y
sus ramificaciones hacen muy difícil la conservación universal, e invitan a la necesaria
selección, tanto para hacer los siguientes inventarios específicos, como para catalogar los
bienes más significativos.
Condición privada. Conviene reconocer el carácter mayoritariamente empresarial y privado
(aunque colectivo) de los bienes industriales, lo que modula las posibilidades de intervención
pública sobre ellos. Al ser muy numerosos, en la mayoría de los casos solo se podrá recopilar
información o condicionar su derribo. Es importante seleccionar bien los pocos elementos que
se podrán proteger y ofrecer un uso alternativo creíble.
Flexibilidad funcional. A menudo, las industrias se han concebido como organismos versátiles
que pueden cambiar con el tiempo y albergar diversas actividades o métodos productivos. La
transformación evolutiva de las máquinas y procesos alojados en el contenedor inciden en
este y hacen que su adaptabilidad sea un rasgo definitorio, que paradójicamente hay que
conservar. Al proteger los restos industriales debe considerarse la variabilidad que está en su
esencia y que los diferencia del patrimonio religioso, viario o cultural, cuyas formas y
tipologías tienden a ser más estables. Además, la teoría del restauro hace tiempo que superó
la tentación violetiana del falso histórico y el deseo de recuperar la forma prístina. Frente a
esa utopía, está más asentada la propuesta romántica inglesa y luego pragmática italiana de
la consolidación de la ruina9. En el caso industrial, la mencionada flexibilidad del contenedor
para responder a la evolución del proceso técnico invita a una conservación que preserve las
huellas del cambio y deje visibles las distintas etapas en la vida del contenedor. Como
muchos edificios industriales pertenecen a la historia reciente, todavía se conserva
documentación del proyecto inicial, que permite remontarse a la forma original, aunque no
sea oportuno recuperarla porque las variaciones sufridas suelen reflejar también su razón de
ser.
Monumentalidad alternativa. Nos encontramos ante construcciones e incluso conjuntos o
infraestructuras que no encajan directamente en los criterios clásicos de monumentalidad,
puesto que normalmente se condicionan a la resolución de unos requerimientos funcionales y
luego se revisten con estilemas plásticos tomados de la arquitectura más representativa. Es
necesaria una ampliación de los criterios formales en la arquitectura para englobar estos
ejemplos. A nivel teórico nadie duda de su carácter patrimonial, pero en la conciencia
colectiva e institucional todavía no se asocian unas estructuras en cierto modo agresivas y
desarticuladas con un valor estético. Rem Koolhaas10 ha destacado, con mucha perspicacia,
que cuando se alcanza una masa de ciertas proporciones, ésta se convierte en monumento,
aunque no estuviera destinada a ello. En el caso del PHI, sobre todo a partir de su pérdida de
uso, lo que nos queda es un objeto de grandes connotaciones simbólicas por su presencia
fuerte en el paisaje. El mismo aire de abandono y ruina pueden contribuir a su capacidad
icónica11. Como ejemplo en nuestra comunidad basta mencionar la Fábrica García y Gascón
de Béjar, que con unos 240 m de longitud adquiere una escala simbólica indiscutible, más
cuando se encuentra encajada en un curso fluvial muy escarpado.
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Memoria histórica. Este tipo de patrimonio tiene una fuerte presencia en la tradición común y
en el paisaje, porque implica a muchos colectivos (empresarios, trabajadores, familias), se
relaciona con otros factores (actividades auxiliares, publicidad, vivienda) y se extiende por el
territorio con elementos asociados (perímetros de asentamiento, redes de energía,
comunicaciones). Convendrá entender esos avatares de lo edificado no sólo desde la
maquinaria, sino también mostrando los hábitos laborales, la cultura empresarial y los
accesorios productivos como embalajes, catálogos, vestuario y utillaje. Es un patrimonio
compartido que da carácter a la sociedad local y prolonga su presencia más allá de la
pervivencia física, incluso cuando esta ha desaparecido. Como ejemplo baste recordar cómo
la tradición pañera palentina, de la que apenas quedan vestigios construidos, sigue
caracterizando a la provincia.
Carácter sistémico. En el caso particular del PHI los ejemplos singulares son menos
significativos que en los patrimonios culturales y artísticos específicos. La actividad industrial
autónoma es infrecuente. Como ya se ha mencionado, la lógica productiva eficiente depende
de vínculos entre diversos elementos similares, con redes de energía, materias primas y
transporte. De ahí que la conservación de un contendor aislado y vacío sea poco ilustrativa e
interese más hacer visible todo un conjunto que se asienta sobre el territorio. Incluso los
bienes individuales se configuran como recintos, compuestos con frecuencia de distintos
edificios, zonas de maniobras, circulaciones interiores y conexiones, desplegados en
auténticos asentamientos múltiples. Baste pensar en la secuencia de volúmenes que
constituye la Harinera de Mave (Aguilar de Campoo), entre el Pisuerga y el tren, con sus
derivaciones hidráulicas, zonas de producción, almacenaje, viviendas, oficinas y apartaderos
ferroviarios.

Figura 2 - Ortofoto de la Harinera de Mave en Aguilar de Campoo (Palencia). (SIGPAC)

No es fácil circunscribir lo patrimonial a un edificio y para comprenderlo es deseable
mantener sus extensas huellas sobre el entorno. Además, cada fábrica no se presenta aislada
sino en secuencia con otras, que en el caso mencionado se escalonan a lo largo de un río y
una línea férrea entre Aguilar y Alar.
Concentración. Destacan a primera vista dos áreas con mayor intensidad industrial, que son la
cuenca minera del norte (León, Palencia) y la comarca bejarana. También se aprecia siempre
una mayor concentración en torno a las capitales de provincia, especialmente en Burgos.
Todos estos fenómenos eran previsibles, por razones históricas e hidrográficas (textil de
Béjar), por la superposición de extracción e hidrografía (norte de León) y por la propia lógica
del sistema económico, social y político en el caso de las capitales. En cambio, un factor de
concentración menos esperado es el que se observa en las zonas fronterizas con Portugal, país
con el que teóricamente se han tenido pocas relaciones, aunque han existido históricamente
en el sector textil. La concentración actual se debe a la abundancia de aprovechamientos
hidroeléctricos en el tramo compartido del Duero y a la inaccesibilidad de los Arribes.
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Clasificación de los bienes inventariados
Los elementos del PHI identificados se pueden agrupar en cuatro sectores básicos más
presentes en nuestra región, para no caer en unas denominaciones demasiado variadas:
agroalimentario, construcción-metalurgia, textil-curtidos y químico.

Figura 3 - Distribución del inventario del PHI de Castilla y León por sectores. (Gráfico de los autores)

A la hora de representarlos en mapas es más ilustrativo que aparezcan relacionados con la
energía, la extracción, el ferrocarril y la hidrología. Como ya se ha advertido, los inventarios
sólo recogen datos sobre la situación y el tipo de bienes, no sobre su tamaño ni su época. Por
tanto, las conclusiones, sólo pueden ser geográficas y estadísticas. Más adelante deberán
contrastarse con datos de estudios pormenorizados y con otras variables como las de
capacidad productiva, población y época.
Como era de esperar, debido a las características de nuestra región, el único sector que tiene
una extensión destacada y homogénea, es el agroalimentario, fundamentalmente harinero,
dedicado a la transformación de la materia prima básica o de primer nivel. Se trata, sobre
todo, de pequeños molinos12 para la producción local, ubicados en los cursos altos de los ríos,
especialmente en el norte, donde la corriente estaba asegurada durante todo el año. Algunos
de ellos derivaron en fábricas durante el incipiente desarrollo industrial del XIX. Si se observa
el mapa hidrológico de la comunidad, que básicamente coincide con la cuenca del Duero,
queda claro este predominio. De los 3.117 bienes considerados, 2.145 corresponden al sector
harinero (68,82%).
El siguiente sector en importancia es la construcción-metalurgia, con 516 elementos. La
actividad metalúrgica no tiene el alcance de las cercanas Asturias o País Vasco, y se limita a
hornos y ferrerías de escala local, sobre todo en el norte de León, cerca de las zonas en las
que se localizaba el carbón y el curso alto de los ríos aseguraba energía todo el año. Está más
extendida por toda la región la presencia de industrias cerámicas, como tejares y fábricas de
ladrillo, especialmente en el entorno de las capitales León y Valladolid, además de en Linares
(Salamanca), Saldaña (Palencia), Medina del Campo y Medina de Rioseco (Valladolid) o
Almazán (Soria). También hay un núcleo singular de industria maderera en tono a Vinuesa
(Soria).
El sector textil-curtidos incluye 175 bienes, aunque aquí el peso histórico, por ejemplo de los
batanes, fue mayor de lo que ahora se aprecia, porque muchos desaparecieron o fueron
reconvertidos a otros usos. En la época preindustrial, este sector se centraba lógicamente en
la lana, característica de la meseta castellana, con toda una serie de actividades asociadas,
como las fábricas de “rubia” ubicadas en Segovia y Valladolid, los “esquileos” en Segovia y
Ampudia (Palencia), los lavaderos (Segovia y Soria), y los batanes en Astudillo (Palencia),
Ávila y Soria. También era homogénea la presencia de tenerías de curtidos junto a los ríos,
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Figura 4 - Mapa del Patrimonio Industrial de Castilla y León. (Gráfico de los autores)

instalaciones más efímeras que al perder su actividad han desaparecido rápidamente. En el
XIX, hay industrialización de lana, en Béjar y Pradoluengo. También encontramos interesantes
ejemplos de transformación de lino y yute. En la época desarrollista de los 60 estos núcleos se
mantienen y surgen otros relacionados con la celulosa, sobre todo en Burgos.

Agrupación en sistemas industriales
Como se ha destacado desde el principio, entendemos que en este tipo de patrimonio no es
tan importante un elemento singular como la valorización de conjuntos, porque eso hace más
legible su integración en redes territoriales de materias primas, transporte, energía y
comercialización. En nuestra región, podemos destacar algunos sistemas, no solo por su peso
productivo sino por su coherencia y riqueza formal. Además, por su importancia son los que se
han empezado a preservar y musealizar, y están llamados a actuar como cabeceras desde las
que se encamine al público hacia otros cercanos o similares.
Industria harinera. En este sector, al ser muy significativo, se han dado pasos efectivos como
la declaración de BIC y musealización de la Fábrica de harinas San Antonio, en la dársena del
Canal de Castilla de Medina de Rioseco (Valladolid), o la creación del Museo de la Industria
Harinera en la fábrica Marina Luz de Gordoncillo (León). También destaca la secuencia de
fábricas entre Alar del Rey y Aguilar de Campoo (Palencia), con la Harinera de la Horadada.
Otras referencias son Los Ainos (Soria), Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo
(Salamanca), Nava del Rey y Olmedo (Valladolid), la fábrica de harinas de Gabino Bobo
(Zamora) y el conjunto molinar del Condado de Treviño (Burgos). A esto habría que sumarle la
producción de piedras de molino en la zona de Brañosera (Palencia) y de San Felices (Soria).
Agrupaciones de industria textil. Son significativas las de Béjar (Salamanca), donde quedan
unas 35 fábricas y Pradoluengo (Burgos) con 13. En ambos casos se aprecia una especial
relación con el paisaje y una persistencia histórica en el tiempo, aunque no llegan a tener la
importancia de sus homólogas de Cataluña o de la cercana Covilhá en Portugal. Ya está
construido un Museo Textil en Béjar y se ha creado la Ruta de las fábricas textiles en el río
Cuerpo de Hombre.
Reales Fábricas. Son más abundantes que en otras regiones, por nuestra proximidad a la corte
y porque en la época ilustrada preindustrial que las vio nacer, Castilla era rica en productos
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como la sal, la lana o el silicio, ahora no tan importantes. Además, la cultura imperante en
ese momento dotó a estos establecimientos de un carácter monumental clásico, aunque con
incipientes especializaciones funcionales. Son conocidas la Real Fábrica de Cristales de La
Granja, el Real Ingenio de Segovia (o Real Casa de la Moneda), las Reales Fábricas de Salitres
de Villafáfila en Zamora y de Palencia, la Real Fábrica de Papel ubicada en el Canal de
Castilla en la localidad de Olmos de Pisuerga, o la Real Fábrica de Tejidos de Algodón que se
erigió en la ciudad de Ávila.
Metalurgia y siderurgia. Ya cuenta con su centro de interpretación propio en el Museo de la
Siderurgia y la Minería de Sabero (León), y su entorno más próximo de Sotilla y Cistierna con
patrimonio ferroviario, minero (carbón), viviendas obreras, equipamientos sociales y un
impresionante lavadero de carbón, a lo que habría que sumar los valores paisajísticos de esa
zona montañosa. Se relaciona de forma natural con el Museo de la Minería de Barruelo de
Santullán (Palencia) y otras ferrerías como Compludo (León), Barbadillo (Burgos) o Navafría
(Segovia).

Figura 5 - Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero (León). (Foto de los autores)

Industria del transporte. No nos referimos al propio patrimonio viario, que como queda dicho,
en nuestra opinión, debería ser objeto de un inventario específico. Ahora interesa destacar
las actividades asociadas al transporte como reparaciones y construcción de vehículos.
Valladolid se ha caracterizado desde mediados del XIX por albergar los talleres del ferrocarril
en el conjunto de la estación y otros de montaje de vagones. Más tarde, junto a ellos, se
localizó la industria automovilística FASA Renault. Paradójicamente, ya no existe nada de las
naves iniciales, pero otras de sus instalaciones empiezan a tener valor patrimonial y sería
conveniente empezar a protegerlas, aunque todavía estén en uso. Este es un caso en el que
no se trata solamente de conservar algunos edificios con los que ha estado vinculada una gran
parte de la población, sino toda la documentación técnica e histórica que albergan, así como
vehículos, máquinas y componentes.

Líneas de actuación
Una vez repasadas las principales características que se desprenden de los inventarios del PHI
realizados en nuestra región, se recogen algunas iniciativas posibles, que van desde la
intervención a lo normativo, pasando por la difusión13. En este caso, el modelo de gestión
tiene que ser específico por al menos tres de sus características peculiares: extensión,
volatilidad y carácter privado.
Sólo de forma análoga se pueden adoptar medidas que han sido válidas para otros tipos de
patrimonio más monumental o de titularidad más pública. Evidentemente, dentro del
patrimonio industrial hay algunos bienes singulares a los que se pueden aplicar medidas
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similares a las disponibles para el patrimonio cultural en general, como la declaración de BIC,
el uso público o la subvención.
Pero lo que aquí se pretende es sugerir algunas directrices que sean posibilistas y a la vez
amplias, habida cuenta de la mencionada extensión. Por ejemplo, se ve preferible una acción
pequeña que llegue a todos los molinos, que la intervención ejemplarizante en uno muy
singular. Esto supone que las actuaciones no serán definitivas ni profundas, pero a cambio,
vale la pena garantizar una cierta universalidad, porque normalmente es el conjunto de
bienes y su distribución sistemática en el territorio lo que interesa conservar, aunque no sea
en unas condiciones exhaustivas.
La peculiaridad de la memoria industrial es que no parece viable la reutilización de todos sus
componentes que, como hemos dicho, en esta comunidad superan la cifra de 3.000. La misma
didáctica de la musealización es sólo necesaria en un ejemplo de cabecera por cada gran
sector. ¿Qué hacer con el resto del patrimonio? Cada vez se está afirmando más la convicción
de que no es poco su mantenimiento y preservación, muchas veces como objeto dentro de un
paisaje en el que ha dejado su huella y que sin los rastros de la actividad productiva ya no
sería entendible.
De forma general, se propone, por tanto, como criterio metodológico, la consolidación del
objeto sin uso funcional, pero con valor simbólico y formal. Un ejemplo sería la Azucarera
Santa Victoria, en Valladolid, cuyas ruinas se han estabilizado y puntúan un parque urbano en
el que solo algunos objetos como el depósito se recuperaron para un uso deportivo. Algunas
de las actuaciones posibles serían las siguientes:
Estudio y documentación. Sobre la base de los inventarios ya realizados se debe proseguir con
estudios parciales y sectoriales, que aporten nueva documentación, sobre todo planimetría,
historia, implantación en el territorio, estado de conservación y viabilidad urbanísticojurídica
Archivo y recepción de legados. Dada la volatilidad de estos bienes se está comprobando que
los archivos de empresa se pierden con relativa facilidad cuando cesa la actividad. Se
considera de gran importancia conservar la documentación, tanto histórica como gráfica de
cada industria, porque proporciona las claves para comprender la actividad, más incluso que
un estudio arqueológico o que el mantenimiento de unas ruinas. De nada serviría conservar el
edificio y su entorno si se pierden los documentos que lo explican. El valor patrimonial de las
industrias no siempre es tan elevado como el de otros elementos monumentales, y en cambio,
la memoria de la actividad es determinante. De todas estas consideraciones se desprende que
es necesaria la elaboración de un protocolo de cese de actividad que asegure la conservación
de la documentación de la empresa.
Señalización y difusión. Con pocos recursos, y en colaboración con entidades de desarrollo
local, parece sencillo publicitar los bienes industriales como destino cultural y turístico. La
creación de una web propia para toda Castilla y León es asequible. También se ve
conveniente la realización de una señalización específica, tanto de los edificios como de
recorridos que posibiliten la comprensión de un sistema o una zona. La publicación de folletos
y la información en las entidades de turismo es también necesaria.
Protección. Se pueden utilizar categorías generales ya existentes, como la declaración de BIC,
la protección integral con inclusión en el Catálogo de bienes protegidos y la inclusión en los
catálogos de las normas urbanísticas de cada municipio.

Pero quizás lo más importante del Patrimonio Histórico Industrial no sea tanto su
singularidad, como su capacidad de integrarse en redes más amplias con el resto de los
patrimonios disponibles, en una interacción que enriquece a todos. En el caso de Castilla y
León, dado el predominio de industrias relacionadas con los cursos fluviales, parece lógico
usar como eje vertebrador el río Duero, que articula toda la región y la vincula especialmente
con Portugal.
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