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PREFACE

We welcome ICEUBI2019 - International Congress on Engineering - Engineering
for Evolution, promoted by the Faculty of Engineering of the University of Beira
Interior, in Covilhã, Portugal, with the sponsorship of the University Rectory
and the institutional support of the City Council and the Portuguese Engineers
Chamber. The event aims to promote the contribution and concern of
Engineering for human society, makes a preview of the collective future ensuring contact between researchers and practitioners from different fields of
engineering, and allows the dissemination of its research, innovation, and
development within several economic activity sectors. The ICEUBI2019 is in the
sequence of successful previous editions (iceubi.ubi.pt) and includes in its
program two invited lectures, three invited speakers, and 140 full papers
presentations – of 23 different thematic and distributed by 30 parallel sessions.
The University of Beira Interior signed an agreement with KnE Publishing
Services to include the ICEUBI2019 proceedings on the KnE Publishing Services
website within the KnE Conference Proceedings Series, with the objective of
providing a stable online version of the proceedings and raising its online
visibility.
Thus, ICEUBI2019 proceedings will be submit to both Elsevier for indexing in
Scopus and to Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters and ISI) for
inclusion in the Web of Science (individual proceedings), mainly those papers
that fulfil the highest publishing standards. After the Congress, a set of articles
will have the possibility to be published in Special Issues of Open Engineering
Journal, Materials Journal, Energies Journal, as in Millenium - Journal of
Education, Technology, and Health, and Case Studies on Transport Problems
Journal. Thus, the ICEUBI2019 Organizing Committee aims strongly to reinforce
the internationalization of the event and raise its standard of quality.
Welcome to Portugal, to Covilhã, and the Faculty of Engineering of the
University of Beira Interior, and... enjoy this experience!
Covilhã and UBI, November 27, 2019.

Silvio Mariano

Jorge Silva

Faculty of Engineering President

Organizing Committee Chairman
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INTRODUCTION
The event aims to promote the contribution and concern of Engineering for
human society, makes a preview of the collective future - ensuring contact
between researchers and practitioners from different fields of engineering, and
allows the dissemination of its research, innovation, and development within
various economic activity sectors.
The ICEUBI2019 is in the sequence of successful previous editions (iceubi.ubi.pt)
and includes in its program two invited lectures, three invited speakers, and
140 full papers presentations – of 23 different thematic and distributed by 30
parallel sessions.

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 several sectors of economic activity.

¬ SPECIAL SESSIONS
SS-01 – Construction Sustainability
SS-02 – Challenges in Education: Inclusive Learning, Methodological Trends,
and Research Innovations
SS-03 – Inspection, Diagnosis, Maintenance, and Rehabilitation of Buildings for
the Future
SS-04 – Re-Architectures – The Industrial Heritage
SS-05 – Passive Solutions in the Rehabilitation and Energy Efficiency of
Buildings
SS-06 – Building Information Modelling in Education and Construction Activity
SS-07 – Technologies in Agriculture and Agroindustry – Trends and Innovations
SS-08 – Novel Advances in Technologies and Processes In Stone Fruit
Production
SS-09 – Innovative Trends in the Energy-Water Nexus
SS-10 – Intelligent Bio-Inspired Algorithms Applied to Power and Energy
Conversion Systems
SS-11 – Geotechnical Solutions for Environmental Problems
SS-12 – Aeronautics & Space: Improving Safety and Environmental Protection
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CONFERENCE TOPICS
Aeronautics and Astronautics
01- Aerodynamics
02 - Air vehicle Systems Design
03 - Aeronautical Computational Design
04 - Air Transportation Engineering Management
05 - Materials and Structures
06 - Aircraft and Spacecraft Engineering
Informatics
07- Programming Fundamentals
08 - Algorithms and Complexity
09 - Programming Languages
10 - Computer Architecture and Organization
11 - Operating Systems
12 - Networked Computing
13 - Human Interaction with the Computer
14 - Computer Graphics and Visual
15 - Smart Systems
16 - Software Engineering
17 - Information Systems
18 - Informatics Professionals and Social Aspects
Civil Engineering
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -

Structures and Materials
Geotechnics
Transportation
Water and Environmental
Construction Management
Sustainability & Green Structures
Building structures
Bridges
Dams and Special Structures
Foundations and Modelling of the Land
Building Materials
Rehabilitation of Buildings
Regional and Urban Planning

vi

32 - IS – Information Systems
Textile Science and Technology
33 34 35 36 -

Fashion Design
Textile Engineering
Brand Management, Fashion Design, and Product Development
Advanced Materials and Processing

Electrotechnical and Mechanical Engineering
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-

46
47
48
49
50
51
52
53

-

Industrial Design
Bioengineering
BioTechnologies
Industrial Engineering and Management
Electrotechnology
Electric Machines and Power Electronics
Instrumentation and Data Acquisition
Telecommunications
Automation and Control (including Planning and Control of Electric Power
Systems)
CAD / CAM
Prototyping and Product Design
Mechanics of Materials
Energy and Thermal Machines
Thermodynamics and Heat Transfer
Hydrodynamics
Fluid Mechanics and Hydraulic Machines
Mechanical Systems

PREVIOUS ICEUBI
This event came in the sequence of the successful “ICEUBI2017”
(iceubi2017.ubi.pt),
“ICEUBI2015”
(iceubi2015.ubi.pt),
“ICEUBI2013″
(iceubi2013.ubi.pt) and “ICEUBI2011” (iceubi2011.ubi.pt). In ICEUBI2017 were
presented over than 220 communications of 150 participants and the event was
considered as a reference organisation in the field of engineering.
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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
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¬ 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
In 1931, the architect M. Rimbert, at number 37 of the Versailles Avenue in Paris, built a rental
property, whose facade has a composition hundred percent marked by the imprints of the most
extreme modernity and the most essential abstraction. Critics of the time showered the façade
with praise, although they become very reticent with the programmatic aspects and also with
some minor details. But what is hugely significant of Rimbert's project is that, apparently, the
plant layout seems to follow some tics learned in the last years of the 19th century and even
more of the early 20th century, when the Academy is already somewhat over- and good reading
is respected. However, Rimbert will project so finely the general composition that flaws to his
project can only be found in some aspects of the contracting party's program, which makes it
very difficult to judge the correct resolution of an idea whose proposal it is not known to what
extent it has been defined. But if we take it for granted that Rimbert, in the presence of a very
exiguous plot, decides to unbalance the program, we will have the artistic creation of a skilled
avant-garde architect who projects facades so impeccable that today would seem last
generation, despite having spent almost a hundred years.
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UN MODELO DE TRANSICIÓN ARQUITECTÓNICA
A LA CONTEMPORANEIDAD
Introducción
En 1931, el arquitecto Fernand Emmanuel Rimbert construye, en el número 37 de la Avenida
de Versalles de París, un inmueble de renta, cuya fachada tiene una composición marcada al
cien por cien por las improntas de una decidida modernidad y de una abstracción claramente
esencialista. Los críticos de la época se deshacen en elogios sobre la fachada hacia la calle,
(Figuras 3, 6 y 7) aunque se declaran un poco reticentes con los aspectos programáticos y
también con algunos detalles menores.
Fernand Rimbert es un arquitecto francés, hijo de Emmanuel Frédéric Rimbert, arquitecto
geómetra, y Louise Virginie Bunel. Fue estudiante en El Taller Preparatorio de Eugène Chifflot
y alumno matriculado en l’École de Beaux Arts, donde obtiene varios premios en concursos.
Una vez graduado en 1921, estará ligado a la vanguardia de la producción arquitectónica
durante los años 30 [1] [2]. Atento a las formas de disposición tradicional de los inmuebles
parisinos, Rimbert llevará a cabo los nuevos ideales de los arquitectos en su propia carrera
profesional, con la Escuela de París (l’École de Paris). Será premiado en diferentes concursos
públicos: primer premio en los concursos por los memoriales de guerra de la I Guerra Mundial
de Rambervillerd, Darnetal y Neufchetel; también son reconocidos sus proyectos de ciudades
jardín de Gournay-en-Braye, Gisors, Bernay y Aumale [3].
Justificación del estudio: Este trabajo se encuadra en el marco de algunas líneas de
investigación más generales (el proceso de abstracción de la arquitectura, la arquitectura de
los años 30, el cambio contemporáneo en el modo de habitar, etc.) y de la “Escuela de
París”, (aquella a la que dará apelativo y carta de naturaleza el arquitecto Michel Roux-Spitz,
al filo de la segunda guerra mundial). Aunque el embrión artístico y fundacional haya sido
formado en los primeros años del siglo XX, junto a las vanguardias pictóricas, lo mejor de sus
creaciones ve la luz en el período de entreguerras.
Objetivos: Los objetivos que se persiguen al analizar este edificio, dentro del ámbito de
investigación mencionado, son:
Aportar más datos y conocimientos sobre la gestación del Movimiento Moderno, puesto que ha
supuesto un vuelco substancial en la historia y en la concepción de la arquitectura, así como
en los métodos de elaboración de los proyectos.
Comprender como se produce el cambio formal y de contenidos en un momento en el que
parecía que la burguesía de final del siglo XIX había alcanzado el más completo y progresista
de los saberes, tanto en el arte como en la ciencia o la tecnología.
Identificar los protagonistas claves de ese cambio, dado que nos han llegado, sobre todo, las
grandes estrellas con su producción modélica, pero hubo muchos protagonistas que
permanecen ahora inmerecidamente olvidados.
Apuntar algunos aspectos de la investigación relativa a la tipología de distribución de los
inmuebles y su deriva hacia modelos más industriales, es decir, más dirigidos y dictados.

Las condiciones del lugar y del programa
Pero lo enormemente significativo del proyecto de Rimbert es que, en apariencia, la
disposición en planta parece seguir algunos tics aprendidos en los últimos años del siglo XIX y
aún más de los primeros del siglo XX, cuando la Academia está ya algo sobrepasada, pero el
orden y la buena lectura se respeta. Sin embargo, Rimbert proyectará con tal finura la
composición general que las fisuras a su proyecto sólo pueden encontrarse en algunos
aspectos de índole relativa al programa del comitente, lo cual hace muy difícil juzgar la
correcta resolución de un ideario cuyo planteo no se sabe hasta qué punto se ha definido.
Porque la disposición de la parte trasera en dos patios es una condición de la ordenanza que
obligará, en un solar pequeño, a una distribución de espacios residenciales muy condicionada
(figuras 1 y 2).
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Figura 1 – Vista aérea, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [4] https://www.google.com/maps/place/37+Avenue+de+Versailles

Figura 2 – Parcelario de París, señalado con una flecha roja: nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [5] https://www.paris.fr/pages/plans-donnes-et-documents-d-urbanisme-3708
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Los patios comunes laterales y un patinejo en la parte correspondiente a la medianería
izquierda, además de la decisión nada fácil sobre de qué lado se debe ubicar la vivienda más
grande, conforman las constricciones generales con que la parcela condiciona al programa. Al
final se elige, con buen criterio, colocar la vivienda más grande con el patio interior más
grande, haciendo acordes las escalas de los espacios interiores con los de los patios, sobre
todo en el patinejo y en el del lado izquierdo en la planta baja. Así, para el patinejo y patio
izquierdo se ubicaran pequeños espacios de servicio en planta baja, en tanto en la planta tipo
se consideran los dos patios más equivalentes, a propósito de la visual que se establece a la
entrada de los dormitorios, en diagonal y prolongando la profundidad lo más posible.
En un solar tan pequeño es cierto que el programa condiciona de forma notable, pero
también ocurre que programa y distribución tienden a identificarse, puesto que la falta de
dimensión y de movimiento del área edificable conduce a que el esquema sea casi, a la vez,
la traza de la propia planta. (fig. 4 y 5)

Figura 3 – Fachada principal en la actualidad, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [4] https://www.google.com/maps/place/37+Avenue+de+Versailles

La relación, aparentemente intrincada de escaleras y patios interiores conduce a la
consciencia de un cierto estadio de reconocimiento de las habilidades de los espacios
residenciales históricos para hacer ubicaciones muy densas, pero también a las nuevas
improntas de algunas trazas de A. Loos, cuando la profusión de elementos en el plano parece
ser proclive a la confusión. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, dado que, si se
observa con atención, se detecta una cirugía compacta y una densificación de la espacialidad
que, cuando el recinto está construido, no parece tal, habida cuenta de que se establece, a
efectos de luz, un escape (o mejor dicho, una entrada más o menos invasiva) por algún lado
muy focalizado y determinante, suficientemente potente como para hacernos olvidar las
estrechuras de otras dimensiones menos significativas, dado su papel circunstancial,
psicológica y funcionalmente.
Pero si damos por bueno que Rimbert, ante la presencia de un solar muy exiguo, decide
desequilibrar notablemente el programa, tendremos la creación artística de un hábil
arquitecto de vanguardia que proyecta trazas y fachadas tan impecables que hoy mismo nos
parecerían de última generación, no obstante haber pasado casi cien años.
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Figura 4 – Planta Baja, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [6]

Figura 5 – Planta Tipo, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [6]
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

008

Figura 6 – Fachada principal 1931, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [6]

Lo que no se espera del programa es que la fachada rompa tan radicalmente con los cánones
habituales para la época donde la costumbre era hacer corresponder a cada pieza un balcón o
un hueco más o menos vertical, haciendo gala, en el mismo diseño, de un aprovechamiento
exhaustivo de la longitud total de la relación muraria con la calle.
Así, en un pasado, en los inmuebles de categoría mediana, aparecían piezas de anchura justa
en correlación con las funciones a que estaban destinadas. En el diseño de Rimbert los
amplios y extensos ventanales horizontales y panorámicos provocan lecturas innovadoras en la
época, bien sea en la percepción del espacio urbano, bien sea en las propias habitaciones de
esa crujía.
O son piezas de anchura más que suficiente, como en el caso de la vivienda grande, o bien, la
ventana longitudinal se hace cargo de dos espacios (dormitorio y salón) comunicados en total
continuidad en la parte de la banda de circulación yuxtapuesta a la ventana, es decir, a la
fachada. (Figs. 3, 6 y 7). Aquí se anticipan todos los temas de los espacios fluidos y de la
virtualidad de los límites del espacio.
La impresión de ventana alargada en la fachada se acentúa por la existencia de derrames
laterales de las mochetas de forma que la parte más abierta está hacia la calle, al contrario
de lo que ocurre en el sistema tradicional. El resultado es que la ventana parece aúna más
alargada y más horizontal desde el exterior; y desde el interior la visión se hace aún más
panorámica y la presencia de la calle, manifestando su tensión longitudinal es notable.
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La respuesta arquitectónica
Como es patente, la disquisición sobre el lugar y el programa ha dado pie para manifestar
muchos temas de distribución en planta y de composición formal.
Pero, en esencia, si damos por bueno que Rimbert, ante la presencia de un solar muny
exiguo, decide desequilibrar notablemente el programa, tendremos la creación artística de un
hábil arquitecto. Y si estudiamos metro a metro la distribución de las piezas ocurrirá otro
tanto. Pero la fachada, decidida, contundente, dinámica y estable a la par, elegante sin
retórica y sin casi nada, ponderada en sus escalas y sinceramente atrevida pertenece a otro
mundo estético. A un siglo aún por llegar. Y no es un manifiesto ni un juego forzado de poses
a la contra del gusto del momento. Es una obra de arte con gran pulsión evocadora.
Da la impresión de que la parte central se acerca al espectador, más rauda que los laterales
de ventana alargada, que transmiten la misma sensación de venirse hacia el frente.

Figura 7 – Fachada principal 1931, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [6]

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

010

El derrame y tratamiento de las mochetas laterales y del dintel de las ventanas contribuye,
enormemente, a este efecto pues parece que el movimiento hacia adelante de los huecos
obliga a su mocheta y dintel a desplazarse hacia atrás, originando también una percepción del
material de fábrica más perfilada y substanciosa, a modo de vibración permanente sobre un
dibujo muy bien delineado. Ello no ocurre en los huecos de la coronación, que proponen el
contrapunto necesario para acentuar el efecto descrito.
Se trata de una fachada con simetría a modo de proa que se avanza levemente y que está
bien jerarquizada respecto a la dimensión vertical: el bajo es funcional, pero su tamaño se
dobla hasta el vuelo del 2º piso, donde arranca el cuerpo central general, para ponerse en
consonancia con las composiciones de la época de Napoleón III, mayoritarias en los ensanches
de París; el cuerpo principal tiene la particularidad de que los derrames achaflanados de los
huecos parece que hablan, como si las ventanas albergaran un antropomorfismo abstracto; y
las coronaciones, de un clasicismo ensordecedor no necesitan esconderse, porque les basta
mostrar su propio orden, ahora sí, por fin con un ritmo en el recorrido horizontal.

Figura 8 – Vista del interior del inmueble, 1931, nº 37 de la Avenida de Versalles de París
Fuente: [6]

Las dos caras de Jano están presentes en esta obra del arte arquitectónica, con
predominancia de la faz que mira al futuro. Si determinados gestos de la distribución en
planta se apoyan en el pasado mejor y más decantado por la Historia, la fachada y los
interiores (Figuras 6, 7, 8 y 9) evocan directamente la voluntad de ruptura formal con la
tradición y la bienvenida más comprometida e inteligente a un futuro, tan plenamente
anticipado en su concepción estética y de vanguardia que, aún hoy, este inmueble sorprende
por su indeleble contemporaneidad.
Las líneas horizontales de los espacios internos están muy tensionadas, hilvanando con el
concepto abarcante de los huecos hacia la calle. El espacio interior es tectónico y está muy
arquitecturizado, hasta el punto que parte del mobiliario se convierte en arquitectura. Por
ejemplo, la librería del despacho de la Figura 9 tiende a presentarnos un nuevo concepto de
pared, que no sólo preside la mesa de trabajo, sino que conforma su propio espacio y lo
redirige hacia la ventana.
Respecto a la distribución de las viviendas se observa que la división entre zona de día y zona
de noche está perfectamente trazada, dando prioridad a salones y gabinetes, que vierten
hacia la calle, salvo en la vivienda pequeña donde ambos espacios confluyen, puesto que la
parte que da hacia el patio no tiene posibilidad alguna de inserción de más piezas. El
proyectista ha preferido primar mucho la calidad y espacio de una vivienda sobre la otra en
vez de resolverlo con dos disposiciones mediocres.
La separación entre espacios servidos y servidores es nítida, gravitando estos últimos en torno
a los patios. Con mucha habilidad se encajan ahí también las escaleras de servicio, cuyas
desembocaduras se aquilatan y compactan con gran maestría, dejando libre la superficie de
la cocina que, si fuere necesario, puede oficiar de comedor.
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Resulta interesante apreciar el sistema de bandas horizontales y paralelas a la calle con que
se desarrolla el proyecto:
La primera crujía es la de los salones, posee grandes luces y estructuralmente se forma con el
muro de fachada y la pared de separación de los salones con el resto de la vivienda.
La segunda crujía comprende los dos vestíbulos, el oficio y parte del baño que mira al
patinejo.
La tercera crujía se desenvuelve entre la anterior y el límite de la escalera principal, que
coincide con la fachada del patio de la vivienda más importante.
Y, finalmente, la cuarta crujía forma la divisoria entre patios, absorbiendo las irregularidades
necesarias para conformar la distribución más cómoda, como había ocurrido en el caso de la
tercera crujía respecto al patio de la vivienda pequeña.
El programa funcional tiene así una hábil proyección en las particiones estructurales, de
manera que se descubre también una luz de esencialismo y pragmática conjunción en los
aspectos constructivos y estructurales.

Figura 9 – Vista del interior del inmueble, 1931, Salón y oficina del arquitecto, nº 37 de la Avenida de Versalles de
París
Fuente: [6]

Conclusiones
Consideramos que Rimbert, ante la presencia de un solar verdaderamente parco en
posibilidades, decide descolocar la simetría del programa. Aparece, entonces, la creación
artística de un hábil arquitecto que, conservando las esencias y valores de la arquitectura
tradicional mira, sin embargo hacia el mundo de la abstracción, de lo simbólico, de las
percepciones, de la perfecta armonía entre la construcción, la estructura, la belleza de la
composición, la elección de los materiales y el progreso hacia nuevos valores y más complejos
modos de habitar, con todas las consecuencias que se derivaron para la ciudad y para la
arquitectura misma.
En definitiva, un modelo de transición arquitectónica a la contemporaneidad.
Las conclusiones van, también, de la mano de los objetivos perseguidos, anteriormente ya
mencionados:
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Se aportan más datos y conocimientos sobre la gestación del Movimiento Moderno, así como
en los métodos de elaboración de los proyectos.
Se produce un cambio formal y de contenidos, que viene arrastrado por acontecimientos
capitales: los nuevos materiales, la Gran Guerra, la industrialización y la seriación, etc.
Se pone un modesto grano de arena en la identificación de los protagonistas, sobre todo,
respecto de aquellos que permanecen ahora inmerecidamente olvidados.
Se revisa la evolución relativa a la tipología de distribución de los inmuebles y su desviación
hacia modelos más industriales, cuestión poco tratada por la historiografía.
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Abstract
Nowadays we live surrounded by technology that makes our daily life easier. This technology is
usually connected to the Internet forming what is known as the Internet of Things. The Internet
of Things is present in many environments and generates large amounts of data. This data
contains valuable information that has to be extracted in order to generate knowledge or
decisions from that data. To do this it is necessary to have an architecture capable of managing
the different components of this type of systems. Therefore, this article presents an
architecture based on multi-agent systems to manage the Internet of Things environments. The
results obtained in the case study demonstrate the correct application of the proposed
architecture in this type of intelligent environments.
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A Multi-Agent Based Architecture for Internet of
Things Environments
Introducción
La industria 4.0, las redes de sensores, las ciudades inteligentes, las redes inteligentes, las
casas inteligentes y, en general, los entornos del Internet de las cosas (IoT), proporcionan
infraestructuras que se utilizan cada vez más en escenarios reales. Estas infraestructuras
suelen integrar una gran cantidad de sensores en las diferentes áreas y cada vez serán más
comunes [1]. El propósito de los sensores es medir lo que ocurre en su entorno. Por lo tanto,
los sensores recogen una gran cantidad de información que debe ser almacenada y analizada
para extraer la información relevante. La adquisición de datos y la transformación de los
mismos en información relevante es la parte más importante de los escenarios del IoT [2]. Por
lo tanto, la solución de software debe integrar estas partes relevantes en módulos separados.
De este modo, el software podrá recopilar nuevos datos mientras extrae la información
relevante de los datos almacenados anteriormente.
Otro aspecto relevante en los escenarios de IoT es el de la integración de muchos sensores
[3]. Sin embargo, en muchos casos algunos sensores pueden omitirse porque la información y
los datos que proporcionan ya están disponibles en Internet. Además, normalmente estos
datos se obtienen con sensores mejores que los instalados en los escenarios de IoT. Por lo
tanto, la solución de software debe incorporar un módulo que también recoja datos, pero no
de los propios sensores sino de los datos disponibles en Internet.
Por consiguiente, en esta obra se propone una nueva arquitectura para los entornos de IoT. La
arquitectura se basa en un sistema multiagente que permite a la propuesta realizar varias
tareas al mismo tiempo a la vez que obtener una arquitectura distribuida. La arquitectura se
dividirá en tres módulos principales con diferentes agentes en cada uno de ellos.
El resto del artículo se dividirá de la siguiente manera: la sección de antecedentes donde se
explicarán algunos estudios ya realizados con sistemas multiagentes en entornos IoT, la
propuesta donde se explicará la arquitectura plateada, el caso de estudio donde se explicará
la confección de un sistema inteligente para testear la propuesta y donde también se
analizarán los resultados de este. Y, por último, la sección de conclusiones donde se
analizarán los beneficios que aporta el sistema, así como posibles líneas futuras de
investigación.

Estado del arte
La sensorización de ciudades, hogares y fábricas entre otras infraestructuras permite el
despliegue de sistemas distribuidos. Para gestionar estos complejos sistemas se necesita un
sistema informático. Debido a la naturaleza de estos sistemas, la opción natural es desarrollar
un sistema informático distribuido capaz de administrar el sistema. Por lo tanto, los Sistemas
Multi-Agente (MAS) o la organización virtual de agentes ofrecen una solución válida para esta
nueva tendencia.
El hecho de ser un sistema distribuido es la característica principal de un MAS. Cada agente es
independiente de los demás, tomando sus propias decisiones y llevando a cabo sus objetivos.
Sin embargo, esta no es la única característica de un MAS, la flexibilidad, adaptabilidad,
escalabilidad, delgadez y resiliencia completan las características de un MAS típico [4]. La
flexibilidad permite que el sistema cambie frente a las modificaciones de los agentes y del
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entorno. La adaptabilidad permite cambiar fácilmente el comportamiento o las acciones de
los agentes. La escalabilidad es la capacidad de los MAS para añadir nuevos dispositivos a su
estructura. La delgadez es la característica que establece una diferencia entre agentes, pero
sin incrementar las categorías de agentes. Finalmente, la resistencia permite obtener el
objetivo de la comunidad incluso si un agente fracasa o se corrompe. Gracias a estas
características, el MAS o las organizaciones virtuales de agentes se han convertido en una
excelente solución para controlar y gestionar las infraestructuras de IoT.
Otros investigadores lo han tenido en cuenta, por lo que han desarrollado arquitecturas
multiagente en el campo de la IoT. Recientemente, los investigadores españoles, Francisco et
al. [5], han creado un modelo distribuido de control predictivo basado en un sistema
multiagente. Consideran las propiedades MAS como la solución perfecta para el control
predictivo de modelos distribuidos que utilizan lógica difusa para resolver su caso de estudio.
Sin embargo, esta arquitectura multiagente no es útil en otras infraestructuras de IoT. El MAS
está diseñado sólo para este problema. Por lo tanto, no puede considerarse una nueva
solución global para los entornos de IoT. El mismo problema tiene el marco diseñado por
Maleš et al. [6]. Esta solución propone un sistema multiagente con técnicas de aprendizaje
profundo para permitir el seguimiento facial. La solución es centrarse en resolver el problema
de la IoT, pero no obtiene el vídeo por sí solo. Además, el diseño de los agentes parece ser
un poco complejo.
Hedjazi et al. [7] proponen una solución para la programación de mantenimiento en la
industria 4.0 utilizando un MAS. El MAS permite la toma de decisiones y promueve la
competencia entre los diferentes agentes para obtener el bien común. Los MAS implementan
diferentes tipos de agentes, sin embargo, ninguno de ellos está conectado a un dispositivo o
sensor inteligente en la industria. Por lo tanto, esta solución no puede considerarse una
solución completa de IoT. Por otro lado, Wang et al. [8] han desarrollado un MAS para la
Industria 4.0. Esta solución ofrece una solución completa para este tipo de área de IO. El
marco propuesto se divide en cuatro capas; cada una de ellas con diferentes tipos de agentes.
Sin embargo, el framework no incluye una capa o módulo para obtener datos de Internet.
Puede que este módulo no sea útil para una solución de Industria 4.0, pero sí para una
solución global de IoT. Investigadores del Reino Unido y de los Estados Unidos de América,
Salvador Palau et al. [4], han desarrollado otro MAS para la Industria 4.0. Al igual que el
anterior, el MAS está bien diseñado para la infraestructura de la industria, pero no ofrece una
alternativa global.
Otra área en la que la teoría de los agentes tiene mucha influencia es en las smart-grids y
microgrids. Prueba de ello es el estudio elaborado por Karavas et al. [9]. Un MAS para el
diseño y control de microgrids de poligeneración autónoma. Según los autores, un sistema
descentralizado es la solución adecuada para este tipo de sistemas. Por lo tanto, los agentes
ayudan a realizar un sistema distribuido perfecto. Aunque, el MAS presentado tiene una
arquitectura simple con sólo cinco agentes, y no tiene módulos para distinguir entre
diferentes tipos de agentes. Los módulos ayudan a marcar la diferencia entre agentes del
mismo tipo, por lo que es más fácil escalar el sistema.
Un trabajo reciente de los investigadores de la Universidad de Málaga (España), Ayala et al.
[10], ha establecido una solución global para una arquitectura multiagente en el campo de
IoT. Para poner a prueba su propuesta, crean el "sistema GreenManager", un MAS orientado a
la gestión de viviendas inteligentes y de consumo de energía. Han creado varios agentes que
supervisan los dispositivos electrónicos de la casa y un "Green Manager Agent" que actúa
como agente de control. Este agente es el que controla todo el sistema. Sabe cuándo enviar
una solicitud a un agente de dispositivo en función de la información que recibe. Por lo tanto,
los autores aplican el MAS para reducir el consumo eléctrico de las viviendas durante las horas
pico en las que la electricidad es más cara.
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Este artículo propone una arquitectura multiagente alternativa orientada a las
infraestructuras de IoT. La propuesta presentada integra todas las características del agente
explicadas al principio de esta sección. Además, está dividido en módulos. Estos módulos
permiten destacar las diferencias entre los agentes. Por otra parte, los módulos ayudan a los
diseñadores del sistema a decidir los diferentes tipos de agentes de sus sistemas. Otra
característica importante de la arquitectura propuesta es el módulo crawler. Un módulo que
permite incluir agentes que están conectados a Internet para obtener datos. Este módulo
reduce los sensores de inversión o dispositivos inteligentes porque el sistema puede obtener
los mismos datos a través de Internet. Por consiguiente, la propuesta intenta ofrecer una
solución global para los diferentes entornos de IoT (smart-home, smart-grid, smart-city, ...)
fácil de usar que permita reducir la cantidad de dinero necesaria para desplegar una
infraestructura de loT.

Propuesta
La sección anterior ha establecido que la principal contribución de este documento es una
arquitectura de sistema multiagente desarrollada para infraestructuras de IoT. La tecnología
multiagente proporciona una arquitectura distribuida en la que los diferentes agentes
realizarán tareas separadas para obtener el objetivo común del sistema. Un sistema
distribuido se adapta a un entorno de IoT porque, además de la arquitectura, los sensores
están distribuidos en varias posiciones y coordenadas. Además, las infraestructuras de IoT
pueden eliminar, añadir o cambiar sensores; en estas situaciones, una arquitectura
multiagente encaja perfectamente debido a su facilidad para añadir o eliminar agentes.
Además, esta tecnología proporciona un comportamiento dinámico, movilidad y un alto nivel
de comunicaciones a través de una gestión transparente de las colas de mensajes.
Como se puede ver en la Figura 1, la arquitectura propuesta se divide en tres módulos
principales y un agente de control. Dentro de cada módulo se pueden almacenar uno o más
agentes. Cada agente juega un papel importante dentro de la arquitectura. Todos los agentes
trabajan juntos para lograr un objetivo global. Para explicar mejor la arquitectura, el agente
de control y los módulos se describen en los siguientes párrafos.
•

Agente de control: Es el agente a cargo. Controla el resto de los agentes y determina
cuándo inicializarlos. Una vez que los otros agentes estén preparados, comenzarán a
trabajar tal y como fueron programados para lograr el objetivo común.

•

Módulo de dispositivos: Los agentes que aparecen a continuación establecen una
comunicación con los dispositivos inteligentes ubicados en el mundo físico. Los
dispositivos, principalmente sensores o dispositivos inteligentes más complejos, se
conectan al sistema global a través del protocolo específico. Los agentes dentro de
este módulo se llaman agentes de dispositivo. Habrá tantos agentes de dispositivo
como sensores o dispositivos inteligentes quieran medir. Por lo tanto, cada agente
sólo se conecta a un único dispositivo. El uso de la tecnología multiagente y el diseño
de este módulo permiten añadir o eliminar fácilmente nuevos agentes (nuevos
dispositivos) al sistema. Cada agente está programando de forma específica,
dependiendo del protocolo, la ventana de tiempo en la que el sistema recoge los
datos, la respuesta del sensor y la base de datos en la que el agente almacenará los
datos.

•

Módulo de crawlers: Este módulo contiene los agentes que obtienen datos de
diferentes páginas web. Se recomienda tener un agente para cada página web. Con
esta estrategia será más fácil añadir o eliminar nuevas páginas web. Estos agentes
seleccionarán la información relevante en las páginas web en función de su
estructura. Así, cada agente se programará de forma diferente en función de la
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página web, el tiempo de ventana, los datos y el tipo de base de datos en la que se
van a almacenar los datos.
•

Módulo de procesamiento: Este módulo contiene toda la lógica del sistema. Los
agentes de este módulo utilizan los datos almacenados por los módulos anteriores
para extraer la información relevante y generar el resultado u objetivo del sistema
global. Los agentes dentro de este módulo cambiarán dependiendo del caso de
estudio y de la salida del sistema. Sin embargo, casi todas las soluciones de IoT
incluirán agentes para preprocesar los datos (agente de preprocesamiento), para
extraer información de los datos preprocesados utilizando técnicas de Inteligencia
Artificial (AI) (agente AI), para aplicar algoritmos con esta información (agente de
decisión), para comunicar el resultado del sistema (agente de comunicación) entre
otros. Este módulo es el que más puede cambiar según esta descripción. Por lo tanto,
este módulo es el más ambiguo.

Figura 1 - Multi-agent architecture

Caso de estudio
En esta sección se presenta un caso de estudio para validar la arquitectura propuesta. El MAS
desarrollado está orientado a un entorno de IoT, más específicamente a un entorno de
hogares inteligentes. El sistema desarrollado se conecta a un enchufe inteligente Edimax [11]
y a una página web para obtener los precios de la electricidad. El enchufe inteligente se
conecta a un microondas y obtiene los valores de consumo del dispositivo electrónico.
El sistema elaborado está formado por un agente de control, un agente de dispositivo, un
agente crawler, un agente de preprocesamiento y un agente AI. Como se ha explicado en el
apartado anterior, el agente de control se encarga del resto de los módulos. Inicializa los
agentes del dispositivo y del crawler y una vez que este agente informa con una respuesta
que ha hecho su trabajo, el agente de control inicializa el preproceso y los agentes AI. El
agente de dispositivos tiene un comportamiento periódico; esto significa que realiza sus
acciones repetidamente, en este caso se ha configurado un tiempo de 6 segundos. Este
agente se conecta al enchufe inteligente Edimax utilizando la librería elaborada por Wendler
y disponible en su repositorio de Github [12]. Una vez que el agente obtiene el valor actual
que consume el dispositivo, este valor se almacena en un archivo que contiene los valores de
consumo anteriores del dispositivo electrónico. A continuación, el agente informa al agente
de control con un mensaje de que ha realizado sus acciones. El agente crawler también tiene
un comportamiento periódico, pero en este caso, realiza sus acciones cada 24 horas. El
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crawler se conecta a una página web (https://tarifaluzhora.es/). Esta página web contiene
los precios de la electricidad de cada hora del día actual. Una vez que el agente recoge estos
valores, se almacenan en un archivo que contiene los precios de la electricidad. A
continuación, el agente informa al agente de control de que ha recogido los datos.
El agente de preprocesamiento se inicia una vez que el agente de control recibe los mensajes
de ambos, el dispositivo y los agentes de rastreo, y tiene un comportamiento one-shot, lo que
significa que sólo ejecuta sus comandos una vez. Este agente sólo realiza algunos cambios en
el archivo que crea el agente de dispositivo. Estos cambios se almacenan en un fichero
diferente para evitar la posibilidad de que los dos agentes (dispositivo y agentes de
preprocesamiento) intenten sobrescribir el fichero al mismo tiempo. Una vez que este agente
aplica los cambios que solicita al agente de IA para preformar sus acciones. El agente de la IA
tiene un comportamiento one-shot. Este agente pronostica el siguiente valor que se va a
medir. Puede hacerlo gracias a un modelo de aprendizaje automático. Este agente contiene
un modelo de aprendizaje automático capaz de predecir el funcionamiento del
electrodoméstico. Los modelos que se han evaluado en este caso de estudio son un
clasificador de tipo dummy que únicamente devuelve el valor medio, un extra trees
regressor, un bagging regressor, un ada boost regressor, un random forest regressor, y un
gradient boosting regressor. Todos estos algoritmos vienen definidos por la librería de Python
Scikit-learn [13] y se han seleccionado los algoritmos predefinidos por dicha librería. El
agente utilizará el mejor modelo para realizar la predicción.
En la Figura 2 se ilustra el proceso de comunicación del sistema MAS.
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Figura 2 - Communication process

Resultados
Analizando los resultados del caso de estudio se observa que la arquitectura multiagente
ofrece un gran rendimiento y una gran integración en cuanto a uso de librerías externas de
programación se refiere. Una vez diseñada y configurada la plataforma esta es de fácil
instalación ya que, si se desea, únicamente se puede utilizar un archivo donde estarían las
configuraciones y características de todos los agentes. De esta forma configurando el entorno
y las librerías utilizadas por ese archivo, se puede desplegar el MAS. Sin duda alguna esto
facilita bastantes las tareas de despliegue del sistema en un entorno real. Generalmente esta
parte del proceso suele ser una de las más delicadas por la cantidad de archivos y o librerías a
instalar en los nuevos sistemas que integren los sistemas diseñados.
Por otro lado, se ha de comprobar la eficacia de los modelos planteados en el caso de estudio
para ver cuál de ellos es el que mejores resultados obtiene en el presente caso de estudio.
Para ello se han diseñado una serie de experimentos basados en la técnica de validación
cruzada (cross validation). Primeramente, se ha dividido el dataset en dos subconjuntos. Uno
con el 95% de los datos como conjunto de entrenamiento y otro con el 5% para el conjunto de
test. Sobre el conjunto de entrenamiento se ha realizado un GridSearch en el cual se han
incluido cada uno de los clasificadores mencionados en la sección anterior y en el que la serie
temporal ha sido dividida en 10 subconjuntos de igual dimensión para evaluar y validar el
entrenamiento del modelo. Esta división de la serie temporal se ha realizado con el método
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TimeSeriesSplit de Scikit-learn. Posteriormente, los modelos generados son evaluados con el
conjunto de test. La evaluación de cada uno de los regresores se ha seguido utilizando esta
metodología.
Es conveniente analizar los resultados obtenidos. Tanto los de la etapa de entrenamiento
como los de la etapa de test. Para ello se incluye la Tabla 1 en la que se pueden observar los
resultados de las dos etapas. Para mostrar estos resultados se han utilizado la medida R2 y el
Mean Square Error (MSE). Estas medidas son las más comunes de cara a medir el error de los
modelos generados mediante técnicas de regresión. El R2 se suele medir entre 0 y 1 aunque si
el modelo generado es extremadamente malo se puede obtener valores negativos. Se define
como la proporción de la varianza de la variable dependiente que es predicha a partir de las
variables independientes. De forma general, cuanto más cercano a 1 mejor es el modelo. El
MSE se define como la media de los cuadrados de los errores producidos por el modelo;
entendiendo como error la diferencia entre los valores reales y los predichos. Cuanto mayor
sea el valor mayor el error y por lo tanto peor el modelo.

Dummy regressor
Extra trees
regressor
Bagging regressor
Ada Boost regressor
Random forest
regressor
Gradient boosting
regressor

Tabla 1 - Resultados de selección de modelo
Training
Testing
R2
MSE
R2
MSE
-0,001097
13561,797901
-0,000359
10101,284337
0,761385

2912,369466

0,690778

3122,414917

0,764721
0,738551

2882,900937
3211,244610

0,691229
0,627202

3117,867081
3764,386538

0,764493

2881,882464

0,691834

3111,751365

0,773534

2786,234795

0,701412

3015,035911

Se puede observar que el modelo que mejores resultados ofrece tanto en la etapa de
entrenamiento como en la de test es el gradient boosting regressor. Como es normal las
métricas de evaluación empeoran cuando intentan predecir datos con los que no han sido
entrenados. Prueba de ello son los valores obtenidos durante la etapa de testing.

Conclusiones
En esta sección analizaremos las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos del caso
de estudio anterior. Del mismo modo se analizarán posibles líneas futuras de investigación
entorno a la propuesta realizada en este artículo.
En primer lugar, se ha conseguido desarrollar una plataforma multiagente siguiendo los
estándares de este tipo de arquitecturas, así como los estándares propuestos en la sección de
la propuesta. Es decir, se ha implementado una arquitectura multiagente distribuida en
diversos módulos orientados para entornos IoT. De esta forma, con la correcta
implementación de esta arquitectura y del caso de estudio planteado se demuestra que la
arquitectura planteada en este articulo es valida y funcionan en diferentes situaciones, tales
como ciudades inteligentes, viviendas inteligentes, redes de sensores, industria 4.0, etc. El
poder contar con una arquitectura sencilla y fácil de implementar para estos entornos
inteligentes es fundamentan pues puede resolver problemas comunes en estos tipos de
sistemas, tales como despliegue de determinados sensores, obtención de información,
preprocesamiento de la información e implementación de algoritmos inteligentes o de
extracción de información entre otros. Gracias a la arquitectura planteada se resuelven
muchos de estos problemas, se reduce el número de sensores mediante la utilización del
modulo crawler, se simplifica la obtención de datos al constar cada sensor de un agente
propio que se encarga de almacenar esa información y posteriormente esa información es
procesada y analizada de forma correcta por los diversos agentes incluidos en el modulo de
procesamiento.
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Por otro lado, si analizamos el caso de estudio podemos observar los resultados obtenidos del
agente de IA. Como es comprensible este agente tiene un modelo que previamente a tenido
que ser entrenado para tal propósito. De esta forma los resultados muestran como funcionan
diversos algoritmos de predicción en series temporales con el objetivo de seleccionar el
mejor se adapta al caso de estudio, predecir en tiempo real los siguientes valores de consumo
del electrodoméstico. De esta forma, en este experimento se obtiene que el mejor modelo es
el implementado por el algoritmo gradient boosting regressor que nos ofrece resultados
satisfactorios para predecir y de esta forma poder validar el caso de estudio.
Como líneas futuras de trabajo sería interesante estudiar como se comporta la arquitectura si
incluimos nuevos dispositivos o sensores. De esta forma es realmente interesante diseñar un
nuevo caso de estudio en el que se cuenten con nuevos dispositivos y en el que por tanto las
tareas realizadas por los agentes del modulo de preprocesamiento se dificulten en cierto
modo. De esta forma seria interesante probar esta arquitectura en un entorno más complejo,
por ejemplo, colectar más información de consumo eléctrico en diversos dispositivos y
realizar con es información un sistema de recomendación que tenga como objetivo distribuir
el consumo de electricidad a lo largo del día a la vez que se disminuye la factura de los
inquilinos de la vivienda.
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Abstract
Food preservation is a topic increasingly being discussed due to market needs, where food from
all over the world is required under the best chemical and physical conditions, with minimal
waste. Active packaging is defined as the deliberate addition of some components to enhance
the properties of the packaging. The various types of active packaging are oxygen scavengers,
carbon dioxide emitters and absorbers, ethylene absorbers, ethanol emitters, moisture
absorbers, and antimicrobial agents. Smart packaging includes indicators that provide
information on product quality and safety over time, such as packaging history, inside and
outside atmosphere, oxygen levels, among others. Given the demands on food safety and
quality as well as product traceability, there is an exponential increase in the development,
production and use of active and intelligent packaging.
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Embalagens ativas e inteligentes - Princípios de
funcionamento, características e aplicações
1. Introdução
As embalagens tradicionais cumprem as necessidades básicas de contenção. Contudo, os
avanços nas embalagens são cada vez mais antecipados e esperados, por causa da grande
procura global de alimentos de todos os tipos. O principal objetivo das embalagens é proteger
os alimentos contra contaminação microbiana e química, oxigénio, vapor de água e luz.
Portanto, o tipo de embalagem usado tem um papel muito importante na determinação do
prazo de validade de um alimento [1].

2. Embalagens ativas
O termo “embalagens ativas” refere-se a uma série de tecnologias que vêm sendo desenvolvidas
para melhorar as características sensoriais, evitar as deteriorações químicas e microbiológicas
e garantir a segurança dos alimentos, inibindo o crescimento de microrganismos patogénicos.
As embalagens ativas são divididas em duas categorias. A primeira refere-se aos absorventes ou
captadores. Nesse caso, são removidos do produto agentes indesejáveis, como oxigénio, dióxido
de carbono, etileno e água em excesso. A segunda categoria está relacionada com sistemas de
libertação, que adicionam ativamente ou emitem compostos para os alimentos embalados [2].
Na Tabela 1, encontram-se expostos vários sistemas de embalagens ativas [3].
Tabela 1-Vários sistemas de embalagens ativos
Sistema de embalagem ativa
Absorvente de oxigénio

Alguns métodos
Oxidação de sais de ferro e
ferro
Oxidação de ácido ascórbico
óxido de cálcio
dióxido de carbono

Alimentos
Pão, bolos, biscoitos, massa, queijo

Absorvente/emissor de etileno

Permanganato de potássio
Etileno em cápsulas

Fruta, vegetais, bolos, pão, biscoitos,
peixe

Antimicrobianos

Dióxido de carbono
Etanol
Nanopartículas de prata

Cereais, carne, peixe, pão, queijo, fruta
e vegetais

Absorvente de humidade

argilas e minerais ativados
Gel de sílica

Peixe, carnes, aves, cereais, alimentos
secos, sanduíches, frutas e legumes

Auto-aquecimento/autoarrefecimento

Óxido de cálcio
Nitrato de amónio

Comida pronta e bebidas

Absorvente/emissor de CO2

Café, carne e peixe fresco, bolos

2.1. Absorvente de oxigénio
Níveis elevados de oxigénio reduzem o valor nutricional dos alimentos e também reduzem o seu
tempo de vida. Oxigénio que esteja retido, vai acelerar a deterioração dos produtos alimentares
(carne, leite, especiarias), e incentivar ao crescimento microbiano [4].
Os eliminadores de oxigénio reduzem e ativamente controlam os níveis residuais de oxigénio
dentro da embalagem. Em alguns casos é <0.01%, o que é impossível com outros sistemas de
empacotamento. Os absorventes de O2 tem as seguintes vantagens [5]:
 Previnem a oxidação, isto é, a rancificação de gorduras, aparecimento de odores
desagradáveis, perda ou alteração da cor e perda de nutrientes sensíveis ao oxigénio;
 Previnem o crescimento microrganismos aeróbicos;
 Redução da quantidade de conservantes e antioxidantes nos alimentos;
 Alternativa eficiente e económica para o uso de atmosfera modificada e embalagem a
vácuo;
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Abrande o metabolismo da comida.

O mecanismo de eliminação pode passar pela oxidação de sais ferrosos e ferro. Trata-se do
método mais usado e mais eficiente. A reação é explicada pela Equação 1:
(1)

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3

O sistema baseia-se na oxidação de ferro e sais ferrosos (que estarão colocados na embalagem)
que vão reagir com a humidade (presente nos alimentos) e por fim reagirá com os vestígios de
oxigénio, dando origem a hidróxido de ferro (III).
Outro método reside na oxidação de ácido ascórbico, cuja reação é explicada pela Figura 1:

Fig.1 - Expressão química da reação oxidativa entre o ácido ascórbico e oxigénio Retirado de

[15].

Este método baseia-se na interação de oxidação entre o ácido ascórbico com o oxigénio, que
vai dar origem a ácido deidroascórbico presente em pequenos sacos.

2.2. Absorvente e emissor de dióxido de carbono
O dióxido de carbono (CO2) suprime a atividade microbiana, assim sendo, níveis relativamente
altos de CO2 (60 a 80%) inibem o crescimento microbiano. Portanto, uma abordagem
complementar à eliminação de O 2 é a impregnação de uma estrutura de embalagem com um
sistema de geração de CO2 ou a adição da última na forma de uma saqueta. Como a
permeabilidade do CO2 é 3 a 5 vezes maior que a do O2 na maioria dos filmes plásticos, ele deve
ser continuamente produzido para manter a concentração desejada dentro da embalagem.
Altos níveis de CO2 causam mudanças no sabor dos produtos, por isso, alguns sistemas de
embalagem de preservação de alimentos são projetados para remover dióxido de carbono [1].
Por um lado, usando o óxido de cálcio como absorvente do dióxido de carbono, decorre da
reação química dada pela Equação 2:
𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↔ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2

(2)

O dióxido de carbono reage com o óxido de cálcio (cal) e vai formar carbonato de cálcio, por
outras palavras, calcário.
Por outro lado, a emissão de dióxido de carbono é uma das técnicas utilizadas para a extensão
da vida útil de produtos frescos, nomeadamente, carne e peixe. Nesta reação, a adição de
dióxido de carbono forma o ácido carbónico, conforme exposto na Equação 3:
𝐶𝑂2 + 𝐻 2 𝑂 → 𝐻2 𝐶𝑂3

(3)

O dióxido de carbono ao entrar em contato com a humidade do produto, convertendo-se em
ácido carbónico. Este composto vai acidificar o meio, reduzindo a taxa de crescimento
bacteriano e impedindo que ocorra o colapso da embalagem.
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2.3. Absorvente e emissor de etileno
O etileno (C2H4) é uma hormona vegetal que vai provocar o amadurecimento, amolecimento,
degradação das clorofilas e degradação de frutas e legumes, pós colheita. Apesar de todos os
aspetos positivos, em muitos casos, é importante a remoção do C 2H4, a fim de ter um mais
período de vida pós colheita [6].
A utilização de sacos que contenham mecanismos de emissão de etileno é um método que
permite estender o prazo de validade de produtos de panificação e confeitaria. Altos níveis de
água propiciam o crescimento de fungos, leveduras e bactérias. A difusão de etanol, no interior
da embalagem, inibe o crescimento microbiano [1].
Um dos principais mecanismos de remoção C2H4 baseia-se na utilização do permanganato de
potássio (KMnO4), dada pela reação exposta na Equação 4:
3𝐶2 𝐻4 + 12𝐾𝑀𝑛𝑂4 → 12𝑀𝑛𝑂2 + 12𝐾𝑂𝐻 + 6𝐶𝑂2

(4)

O KMnO4 vai oxidar com o C2H4 em CO2 e H2O [1]. Aquando a oxidação, o permanganato muda
de cor púrpura para castanho, e assim, indica a sua capacidade residual de absorção de etileno.
Devido à sua toxicidade, o permanganato de potássio não pode ser usado em contato direto
com alimentos, por isso são usadas saquetas, tecidos colocados sob o produto ou impregnado
no filme [1].
Aquando do contato do etileno com a humidade presente nos alimentos, é libertado etanol ou
álcool etílico, como demonstra a Equação 5 [1]:
𝐶2 𝐻4 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻

(5)

2.4 Antimicrobianos
As embalagens antimicrobianas incluem sistemas com a inclusão de um saco na embalagem
destinado à dispersão de agentes bioativos. Agentes com propriedades antimicrobianas (etanol,
dióxido de carbono, nanopartículas de prata, dióxido de enxofre/SO2) estão a ser utilizados
com a finalidade de inibir o crescimento de microrganismos [7].
As nanopartículas de prata tem uma estabilidade muito grande a altas temperaturas e baixa
volatilidade. À nano escala são um eficaz antifúngico e antimicrobiano.
Outra solução pode ser constituída por um emissor de dióxido de enxofre. A humidade originada
pela respiração da fruta é absorvida pelo sistema ativo (Controlled Release Packaging - CRP).
De seguida ocorrerá a libertação do dióxido de enxofre, que pode ser por: Fase rápida: em que
o dióxido de enxofre é libertado todo de uma vez, com o fim de obter um controlo imediato
sobre a qualidade da fruta; ou por fase lenta, em que o dióxido de enxofre é libertado
faseadamente, de modo a que seja possível o controlo de doenças durante o tempo em que o
produto está embalado.

2.5. Eliminação de humidade
O excesso de humidade é uma das principais causas de deterioração de alimentos. Assim,
absorver a humidade usando vários tipos absorvedores é muito importante na manutenção da
qualidade dos alimentos e no prolongamento da sua vida útil, inibindo o crescimento microbiano
e a degradação da textura e do sabor [1]. Um dos métodos mais utilizados para a eliminação
de humidade consiste na utilização de argila, peneira molecular e formas de sílica gel, que
absorvem a humidade que entra ou permanece numa embalagem. Provavelmente, os
absorventes internos de humidade mais conhecidos são os de gel de sílica, que podem absorver
até 35% de seu próprio peso em água.
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2.6. Auto-aquecimento/auto-arrefecimento
As embalagens com aquecimento e arrefecimento vem proporcionar a acessibilidade em
aquecer e arrefecer os produtos alimentares, que estão impregnados na embalagem. Os
métodos de auto-aquecimento podem ser baseados na utilização de óxido de cálcio. Através de
uma reação exotérmica, ou seja, libertação de calor por parte da reação do óxido de cálcio
com água, vai ocorrer a formação de hidróxido de cálcio, como dado pela Equação (6).
(6)

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

Assim, o calor produzido durante a reação exotérmica vai provocar o aquecimento do meio
dentro da embalagem, sem qualquer recurso a dispositivos eletrónicos.
Os métodos de auto-arrefecimento podem ser baseados na utilização de nitrato de amónio.
Através de uma reação endotérmica, ou seja, absorção de calor do meio dentro da embalagem
por parte da reação do nitrato de amoníaco com água, vai originar nitrato de amoníaco aquoso,
como exposto na Figura 2.

Fig.2 - Ilustração da absorção do calor para obter o resultado final da reação química. Retirado de

[16].

Assim, com a absorção de energia, em forma de calor, para ocorrer a reação, vai tornar o meio
dentro da embalagem mais frio. Porém, toda a reação deve ser realizada fora do ambiente de
conservação do produto, pois apresenta uma variedade de riscos. Por ser oxidante, pode
interagir com outros produtos, pelo que deve ser evitado ser confinado e aquecido. Quando
exposto a altas temperaturas (apesar de se pretender ter os produtos a baixa temperatura),
devido à decomposição, pode liberar amoníaco e gases nitrosos tóxicos. Ao ser muito solúvel
em água, torna os produtos impróprios para consumo. Assim sendo, cuidado extremo deve ser
tomado, assumindo estanquicidade total da região da embalagem.

3. Embalagens inteligentes
As embalagens inteligentes estão em contato direto com o produto e contém sensor(es), que
monitoriza(m) diversos fatores, como alterações químicas, oscilações de temperatura, e
indicadores que informam sobre a qualidade do produto e também sobre mudanças no produto
ou no meio que o rodeia, por exemplo, uma mudança de temperatura.
Na prática, um sistema de embalagem inteligente é fabricado incorporando um componente
externo e discreto na embalagem final, por ex. filmes bidimensionais ou objetos tridimensionais
[10]. O sistema de embalagem inteligente utiliza funções de comunicação ou indicadores para
facilitar a tomada de decisões, de modo a melhorar a segurança alimentar. É capaz de realizar
funções inteligentes como detetar, gravar e comunicar certos tipos de informação. Por
conseguinte, os sistemas de embalagem inteligentes consistem em componentes de hardware,
tais como indicadores de temperatura, detetores de gás, indicadores de frescura e / ou de
amadurecimento e sistemas de identificação por radiofrequência (RFID). As funções necessárias
podem ser implementadas e realizadas através de indicadores e dispositivos sensores para
comunicar as informações pertinentes [8].
Sistema de embalagem inteligente é constituído por:
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•
•
•

Indicadores
Base de dados/ portador de dados
Sensor

3.1. Indicador
O indicador pode ser definido como o objeto que indica a presença ou ausência de outra
substância (por exemplo: oxigénio), ou o grau de reação entre duas ou mais substâncias por
meio de mudanças das suas características, especialmente a cor. Nos indicadores engloba-se
indicador de temperatura, de frescura e de gás.
3.1.1. Indicador de temperatura
Os alimentos degradam-se mais rapidamente a temperatura mais elevada do que a
recomendada. Por isso, é importante o conhecimento da temperatura ao longo do tempo, de
modo a saber se o produto alimentar foi comprometido [9].
Um indicador de tempo-temperatura (TTI - Time-Temperature Indicator) pode ser
definido como um dispositivo simples, que reflete mudanças de temperatura e o seu histórico
ao longo do tempo. Quanto maior for a alteração da temperatura, maior será alteração indicada
pelo dispositivo, geralmente por alterações de cor. Esta alteração de cor vai refletir o histórico
tempo-temperatura do produto [9].
O princípio de funcionamento dos TTI pode ser físico, químico ou biológico. Os princípios físicoquímicos podem ser usados como indicadores, baseando-se no ponto de fusão, reação
enzimática, polimerização e corrosão. O princípio biológico tem como fundamento a reação
enzimática.
Um dos exemplos de indicadores de tempo-temperatura disponíveis comercialmente é o Tag
MonitorMark (3M Packaging Systems Division, EUA), fundamentado no ponto de fusão de
compostos e na modificação de sua coloração. Consiste numa embalagem de papel absorvente
e uma faixa separada por uma camada de filme de poliéster. Incorporados na almofada de papel
absorvente estão produtos químicos, geralmente éster de ácido graxo, de ponto de fusão muito
específico e um corante azul. O indicador é de abuso, isto significa, não produz resposta a
menos que a temperatura predeterminada seja excedida. Assim sendo, cor azul apenas será
visível se a temperatura ultrapassar o ponto de fusão do produto químico, que está em sintonia
com a temperatura indicada para o produto alimentar. Com o aumento da temperatura acima
do limiar do TTI específico, um éster de ácido graxo corado de azul difunde-se através de um
pavio poroso (feito de papel absorvente de alta qualidade), dando uma resposta de fácil leitura
e entendimento, como demonstra a Figura 3 [10].

Figura 3 - 3M Monitormark. Retirado de [17].

3.1.2 Indicador de frescura
O indicador de frescura difere do indicador de tempo-temperatura, já que o sinal de frescura
depende diretamente da qualidade do produto e não do histórico da temperatura. Estes
indicadores incluem os rótulos, que ficam em contato com o espaço livre da embalagem.
Geralmente, o indicador de frescura tem como função detetar a presença de compostos que
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propiciam a atividade microbiológica como o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, amoníaco,
amina, ácidos orgânicos, etanol, toxinas ou enzimas [9].
O indicador FreshTag® (Cox Recorders, EUA) baseia-se na reação enzimática de amina com
aminas oxidase. As aminas são parte integrante dos aminoácidos. As aminas oxidase são
enzimas, que por reação de oxidação/redução vão reagir com as aminas retirando-lhes eletrões
e consequentemente acidificando o meio dentro da embalagem [9]. Assim, com o passar do
tempo, o produto alimentar ao degradar-se vai libertar aminas que vão reagir com a oxidase,
que vai alterar o pH do meio, tornando o mais ácido, e assim vai provocar a alteração da cor
no sistema de amostragem, como ilustra a Figura 4 [11].

Figura 4 - FresTag. Retirado de [18].

3.1.3. Indicador de gás
Os indicadores de concentração de gás, na forma de rótulos, são colocados dentro da
embalagem para monitorizar mudanças na atmosfera interna, devido a fenómenos de
permeabilização no material de embalagem, metabolismo de microrganismos e reações
enzimáticas ou químicas na matriz alimentar. Os indicadores de gás também são usados para
avaliar a eficácia de componentes de embalagem ativos (por exemplo, absorvedores de O2) ou
para detetar a ocorrência de fugas. Os indicadores de gás mais conhecidos são usados para
verificar as concentrações de oxigénio [8].
O indicador Ageless Eye é fundamentado pela oxidação, de modo a que ocorra uma alteração
visível. É utilizado um corante sensível à oxidação-redução, geralmente o Acid Red 52, que é
guardado numa embalagem transparente, plástica, e permeável a oxigénio. É adicionado para
fornecer uma cor de rosa de fundo ao indicador, indicação que não tem O2. Quando existe o
contato de O2 com o corante, este começa a passar de cor de rosa para azul, como demonstra
a Figura 5 [12].

Figura 5 - Indicador Ageless Eye. Retirado de [19].
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3.2. Base de Dados
Os dispositivos que armazenam os dados, também conhecidos como dispositivos de
identificação automática, tornam o fluxo de informações dentro da cadeia de abastecimento
de alimentos mais eficiente, em benefício da qualidade e segurança dos alimentos. Mais
especificamente, os dispositivos que armazenam os dados não fornecem qualquer tipo de
informação sobre o estado de qualidade dos alimentos, mas sim de localização, previnem
possíveis roubos ou protegem contra falsificações. Para garantir isso, os portadores de dados
armazenam e transmitem informações sobre armazenamento, distribuição e outros parâmetros.
Portanto, são frequentemente colocados em embalagens terciárias [8]. Os dispositivos de
identificação automática mais importantes na indústria de embalagens de alimentos são as
etiquetas de código de barras e as etiquetas de identificação por radio frequência (RFID), que
pertencem à categoria principal de sistemas inteligentes que aumentam a conveniência [12].
3.2.1 Código de barras
Os códigos de barras são baratos, fáceis de usar e são amplamente utilizados para facilitar o
controlo da quantidade de produtos existente, o registo de entrada e saída dos produtos das
lojas. A informação codificada é lida por um digitalizador de código de barras que envia a
informação para um sistema onde é armazenado e processado. Em geral, os códigos de barras
podem ser divididos em unidimensionais e bidimensionais, sendo que os diferentes tipos têm
capacidades distintas de armazenamento [12].
O código de barras unidimensional (1D), ilustrado na Figura 6a, é um padrão de espaços
paralelos e barras dispostos para representar 12 ou 13 dígitos de dados. O arranjo diferente das
barras e lacunas resulta na codificação dos dados. Um scanner de código de barras e um sistema
associado podem traduzir as informações codificadas [12].
Os códigos de barras bidimensionais (2D), vulgarmente denominado código QR, permitem que
uma quantidade maior de informações seja armazenada, em comparação com códigos de barras
(1D), combinando pontos e espaços dispostos numa matriz. Isso permite um aumento da
densidade de dados num espaço reduzido. Um exemplo de códigos de barras 2D é exposto na
Figura 6b [13]. Apesar da sua aplicabilidade à grande maioria de situações, não permitem
realizar qualquer rastreabilidade em tempo real do produto.

a)-Código de barras unidimensional. Retirado de [20].
b) Código QR. Retirado de [21].
Figura 6 - Código de barras.

3.2.2. Identificação por rádio frequência
A etiqueta de identificação por rádio frequência (RFID) é um exemplo mais avançado de um
dispositivo de transporte de dados do que o código de barras. Duas características distintas da
tecnologia RFID, em relação aos códigos de barra, são a grande quantidade de informação que
podem ser armazenados na etiqueta e a possibilidade de transferir e comunicar informações
melhorando assim a identificação automática do produto e as operações de localização [13].
Num nível simples, os sistemas RFID são compostos por quatro componentes, uma etiqueta RFID
ou etiqueta inteligente, um leitor RFID, uma antena e um computador. As etiquetas RFID
contêm um circuito integrado e uma antena, que são lidos ou usados para transmitir dados ao
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leitor RFID. O leitor então converte as ondas rádio transferindo-as, através de uma interface
(middleware) de comunicação, para um computador, onde os dados podem ser armazenados
numa base de dados e analisados, posteriormente. Atualmente, a tecnologia RFID inclui dois
tipos de etiquetas: etiquetas ativas e passivas. A principal diferença é que as etiquetas ativas
dependem de uma bateria, podendo partilhar informação a tempo inteiro, enquanto as
etiquetas passivas precisam, que sejam ativadas pelo leitor [13]. Novamente, dada a evolução
tecnológica de hoje em dias, existem já soluções baseadas na Internet das Coisas (IoT – Internet
of Things) que possibilitam a rastreabilidade dos produtos por via da comunicação em tempo
real e não somente quando requisitada por um leitor.

3.3. Sensor
Um sensor é definido como um dispositivo usado para detetar, localizar ou quantificar a energia
ou a matéria, fornecendo um sinal para o dispositivo responde. Existem diferentes tipos de
sensores que investigam diferentes parâmetros, por exemplo, os sensores de gás e o
biossensores [14].
3.3.1. Biossensor
Um biossensor é um dispositivo analítico utilizado para detetar uma substância, neste caso um
agente patogénico e, em seguida, transmitir estes dados numa espécie de sinal que é
quantificado. Um sistema inteligente tem como objetivo anexar anticorpos a uma superfície de
embalagem de plástico para detetar agentes patogénicos ou toxinas. Se os anticorpos entrarem
em contacto com o agente patogénico alvo, o material da embalagem apresenta uma indicação
visual para alertar o consumidor.

4. Conclusão
Os produtos alimentares podem ser alojados em diferentes tipos de embalagens, ativas e/ou
inteligentes, com o intuito de prolongar, ao máximo, o seu tempo de vida. Por exemplo, em
casos de alimentos com muita humidade, como é o exemplo da carne, é necessário inserir
absorventes de humidade, dentro da embalagem. Deste modo, as embalagens ativas e
inteligentes desempenham funções essenciais na preservação dos produtos alimentares,
reduzindo o desperdício de alimentos impedindo a proliferação de agentes patogénicos e
detetando se houve qualquer tipo de falha na vedação da embalagem. A partilha de informação
sobre o estado dos produtos aos consumidores pode ser fornecida de modo visual ou
quantitativo. Estas soluções tecnológicas perspetivam-se ser o próximo avanço na
rastreabilidade de produtos e como método de extensão da vida ou de manutenção com
reduzidas flutuações dos parâmetros de conservação. Qualquer que seja a função, irá com
certeza melhorar a segurança e qualidade alimentar.

Agradecimentos
Este trabalho encontra-se inseridos nas tarefas do projeto Pack2Life – High Performance
Packaging, projeto IDT em consórcio n.º 33792, Aviso n.º 03/SI/2017, Ref. POCI-01-0247-FEDER033792, promovido pelo COMPETE 2020 e co-financiado pelo FEDER e União Europeia no âmbito
do Programa Portugal 2020.

Referências
[1]

K. A. Mane, “A Review on Active Packaging: An Innovation in Food Packaging,” Int. J.
Environ. Agric. Biotechnol., vol. 1, no. 3, pp. 544–549, 2016.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

036

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

L. R. Braga and F. M. Silva, “Embalagens ativas: uma nova abordagem para embalagens
alimentícias,” Brazilian J. Food Res., vol. 8, no. 4, p. 170, 2017.
A. Mckinnon, “LogForum,” Electron. Sci. J. Logist., vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2010.
M. . Paridah, A. Moradbak, A. . Mohamed, F. abdulwahab taiwo Owolabi, M. Asniza, and
S. H. . Abdul Khalid, “We are IntechOpen , the world ’ s leading publisher of Open Access
books Built by scientists , for scientists TOP 1 %,” Intech, vol. i, no. tourism, p. 13, 2016.
S. Kaur, D. Puri, B. T. Food, and T. Student, “Active and intelligent packaging : A boon
to food packaging,” Int. J. Food Sci. Nutr., vol. 2, no. 4, pp. 15–18, 2017.
C. Sarantópoulos and L. S. Cofcewicz, “Embalagens Ativas para Produtos Perecíveis,”
Cetea, vol. 28, no. Figura 1, pp. 1–12, 2016.
K. W. McMillin, “Advancements in meat packaging,” Meat Sci., vol. 132, no. April, pp.
153–162, 2017.
E. Inteligente, “Embalamento ativo e inteligente : Inovações para o futuro,” PACManPromot. atrractiveness Compet. Int. Agro-fodd Clust. Med Area, pp. 1–14, 2013.
L. R. Braga and L. Peres, “Novas tendências em embalagens para alimentos: Revisão,”
Bol. Cent. Pesqui. Process. Aliment., vol. 28, no. 1, pp. 69–84, 2010.
A. Pavelková, “Time temperature indicators as devices intelligent packaging,” Acta
Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., vol. 61, no. 1, pp. 245–251, 2013.
A. Note, “Determination of Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) in fish and shrimps,”
BUCHI Labortechnik, pp. 1–8, 2006.
A. Mills, “Oxygen indicators and intelligent inks for packaging food,” Chem. Soc. Rev.,
vol. 34, no. 12, pp. 1003–1011, 2005.
P. Müller and M. Schmid, “Intelligent Packaging in the Food Sector: A Brief Overview,”
Foods, vol. 8, no. 1, p. 16, 2019.
M. Ghaani, C. A. Cozzolino, G. Castelli, and S. Farris, “An overview of the intelligent
packaging technologies in the food sector,” Trends Food Sci. Technol., vol. 51, pp. 1–
11, 2016.
G. Motors and W. Europe, “Efeitos da luz pulsada sobre o metabolismo de vitamina C e
compostos fenólicos em acerola,” no. June, 2016.
U. Sc et al., “Específica MedQuímica.”
TEMperature Products, Monitor Mark. Disponível em: tiptemp.com/Products/RisingTime-Temperature-Indicating-Labels/THGSEN006-Temperature-Label-Monitor-MarkModel-9860C-50F-10C-48Hrs.html. Acesso em 4 de maio de 2019.
PACKAGING EUROPE, Insignia Wins Award for Innovative Food Labelling
Technology.Disponível em: https://packagingeurope.com/insignia-wins-award-forinnovative-food-labelling-technology/. Acesso em 5 de maio de 2019.
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., AGELESS EYE, Oxygen Indicator. Disponível em:
https://www.mgc.co.jp/eng/products/sc/ageless-eye.html. Acesso em 4 de maio de
2019.
techtudo,Como
funciona
o
código
de
barras?.
Disponível
em:
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/05/como-funciona-ocodigo-de-barra.html. Acesso em 4 de maio de 2019.
techtudo,QR CODE:entenda o que e é e como funciona. Disponível em:
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/03/um-pequeno-guiasobre-o-qr-code-uso-e-funcionamento.html. Acesso em 4 de maio de 2019.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

037

038

Analysis in the industrial sector of waste
generation and industrial activity of São Luís
– MA

Bárbara Stéphanie Guedes Lima - barbaralima@outlook.com.br
CREA
Aleff Viegas Abreu - aleff.v.abreu@gmail.com
CREA

Abstract
Solid waste develops in two totally different contexts, in terms of agent responsibilities and
management dynamics (including commercial) and management (physical), they are: waste
from public services (public cleaning, sanitation, public works); and wastes from the productive
sector (companies and industry organizations, commerce and services). The focus of this paper
is an analysis of the industrial sector of the city of São Luís - MA, Brazil, taking into consideration
potential solid waste generators and companies that in their official activities return work with
solid waste, either with recycling, reuse, storage, transport, disposal or waste management.
The sectors analyzed in this document are: recycling, sanitation, construction, electricity and
gas, manufacturing industry, extractive industries and forestry production. These are extremely
important data and information surveys that help control and monitor what is produced, used
and discarded, since there are records of the existence of approximately 490 dumps in São Luís,
and industrial waste must follow a rigorous system of proper and appropriate final disposal.
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1. Introdução
Os Resíduos sólidos desenvolvem-se em dois contextos totalmente diferentes, em termos de
responsabilidades dos agentes e dinâmicas de administração (comercial, inclusive) e de manejo
(físico). São eles os resíduos oriundos dos serviços públicos (limpeza pública, saneamento, obras
públicas); e os resíduos do setor produtivo (empresas e organizações da indústria, comercio e
serviços).
Além dessa distinção, no setor produtivo, devem ser considerados três grandes grupos de atividades
econômicas. Nos setores primários (agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca e
indústria extrativa), onde prevalece a solução “in loco”, isto é, os resíduos não são enviados para
destinação externa, e isso ocorre apenas em casos muito especiais. Contudo, nos setores
secundários e terciários (indústria de transformação, construção, comércio e serviços), onde
efetivamente ocorre o envio de resíduos para destinação externa, uma parcela significativa é
reutilizada, recuperada, reciclada etc.
O foco deste artigo consiste em uma análise no setor industrial do município de São Luís, levando
em consideração potenciais geradores de resíduos sólidos e empresas que em suas atividades oficiais
devolvem trabalhos com os resíduos sólidos, seja com reciclagem, reaproveitamento,
armazenamento, transporte, destinação final ou gestão de resíduos. Os setores analisados neste
documento são: reciclagem, saneamento, construção, eletricidade e gás, indústria de
transformação, indústrias extrativas e produção florestal
São levantamentos de dados e informações de extrema importância que ajudam no controle e
monitoramento do que se produz, utiliza-se e descarta-se, visto que há registros da existência de
aproximadamente 490 lixões em São Luís, e os resíduos industriais devem seguir um rigoroso sistema
de destinação final adequado e de forma sistemática.

2. Metodologia
A metodologia adotada na elaboração deste projeto envolveu a pesquisa de campo e coleta de
informações de dados primários e secundários relativos ao departamento industrial do município de
São Luís, seguido de uma análise na situação atual ludovicense e levando em consideração
potenciais geradores de resíduos sólidos e empresas que em suas atividades oficiais devolvem
trabalhos com os resíduos sólidos na capital maranhense.
Neste levantamento, devido à ausência de um inventário nacional de resíduos industriais para o
Maranhão as pesquisas foram centradas no cadastro de empresas da Federação das Indústrias do
Maranhão [4] e um trabalho de campo, onde analisou-se 99 empresas de diferentes áreas do setor
industrial.
A metodologia deste trabalho foi desenvolvida seguindo-se as seguintes etapas no Quadro 1.
Quadro 1 - Metodologia do trabalho
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
Aquisição de dados secundários sobre
Organização dos questionários aplicados
Aquisição de dados primários através
o tema abordado no levantamento
por processo e setor industrial, criação
da seleção das indústrias, elaboração e
bibliográfico, as características da
de um banco de dados, análise,
aplicação do questionário simples,
área de estudo e o levantamento das
interpretação dos dados e conclusões e
visita as empresas selecionadas.
indústrias.
análises finais.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

3. Informações sobre a área de estudo
São Luís é o principal município e a capital do estado do Maranhão, e localiza-se na ilha de UpaonAçu, no Atlântico Sul, entre as baías de São José de Ribamar e São Marcos.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [5], revelou que em 2018, São Luís é a 15ª cidade
mais populosa no Brasil, com um total de 1.094.667 pessoas. O município faz parte da Mesorregião
do Norte Maranhense e da Microrregião da Aglomeração Urbana de São Luís, localizadas a norte do
estado do Maranhão.
A capital maranhense tem um setor industrial bem desenvolvido por abranger grandes corporações e
empresas de diferentes áreas, estas se instalaram na cidade por sua excelente posição geográfica
entre as regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o seu litoral dispondo de uma localização
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estrategica por ser próximo de importantes centros importadores de produtos brasileiros, como
Estados Unidos e a Europa, o que permite menor gastos com combustíveis e diminuição no tempo
determinado de entrega de mercadorias originadas do Brasil pelo Porto do Itaqui para o comércio
exterior.

4. Aspectos legais e normativos aplicáveis
Em 15 de junho de 1988, foi publicada a Resolução Conama n° 6 [1], exigindo que é uma obrigação
das empresas a apresentação de informações sobre os resíduos gerados e responsabilidades junto
aos órgãos estaduais de meio ambiente para a consolidação das informações recebidas das
indústrias.
A Resolução Conama nº 313, de 29 de outubro de 2002 [2], dispõe sobre o Inventário Nacional de
Resíduos Sólidos Industriais, define que
“Art. 2º Para fins desta Resolução entende-se que:
I - Resíduo sólido industrial: é todo o resíduo que resulte de atividades
industriais e que se encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando
contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica
ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água
e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.
II - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de
informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte,
tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos
sólidos gerados pelas indústrias do país. “ [2]

A Lei n° 12.305/2010 [3], estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde no Art. 13 define
“resíduos industriais” como aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais.
Grande parte dos resíduos perigosos são provenientes de indústrias e necessitam de tratamento
especial devido ao seu alto potencial de impacto ambiental e à saúde.
No município de São Luís, a Lei Municipal nº 4.653 de 21 de agosto de 2006 [6], que no Artigo 1° “A
Gestão dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, no âmbito do Município de São Luís
devem obedecer ao disposto nesta Lei”. E no Artigo 2° “Os Resíduos da Construção Civil e os
Resíduos Volumosos gerados no Município de São Luís, nos termos do Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, devem ser destinados às áreas indicadas no art. 4º
desta Lei, visando sua triagem, reutilização, reciclagem, destinação mais adequada, conforme
legislação federal específica”.
Há também em São Luís há em vigor a LEI Nº 4.996 DE 17 DE JULHO DE 2008 [7], que dispõe sobre
saneamento e gestão de resíduos sólidos do município de São Luís, e dá outras providências. No
Artigo 1°, vemos que “O Saneamento e a Gestão de Resíduos Sólidos, com a finalidade de disciplinar
a prestação e a concessão de serviços inerentes à gestão dos resíduos sólidos urbanos, rurais e
industriais do Município de São Luís, serão operacionalizados conforme disposto na presente Lei”. Já
no Artigo 5°, temos “Observados os princípios gerias do desenvolvimento sustentável e os da
redução, da reutilização, da reciclagem, do tratamento e da destinação final ambientalmente
adequado, constituem diretrizes gerais, para a implementação do Saneamento e Gestão de Resíduos
Sólidos Urbanos e Industriais”.

5. Setor industrial no município de são luís
5.1. Levantamento das Micro e Pequenas Indústrias
O Cadastro da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA [4] registra uma diversidade
de atividades produtivas no estado, no entanto, neste artigo, focou-se em informações relacionadas
ao município de São Luís.
A pesquisa junto à Receita Federal resultou em 537 empresas com CNPJ ativo no município de São
Luís, listadas na Tabela 1, onde são devidamente relacionadas as suas respectivas atividades
desenvolvidas.
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Tabela 1- Relação de atividades de empresas com CNPJ ativo no município de São Luís

Fonte: FIEMA, 2015 [4]. Tabela elaborada pelos autores, 2019.

Na Tabela 2, estão relacionadas 275 empresas, que efetivamente foram escolhidas pelo Cadastro da
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA [4] para aplicação de questionários no
município de São Luís.
Tabela 2 - Indústrias com CNPJ ativo, escolhidas para realização de questionários no município de São Luís

Fonte: FIEMA, 2015 [4]. Tabela elaborada pelos autores, 2019.

5.2. Levantamento das empresas que trabalham na área de resíduos
As Tabelas 3, 4 e 5, a seguir, apresentam atividades industriais na cidade de São Luís e abrange o
panorama geral de atividades industriais no Maranhão, conforme Cadastro da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão – FIEMA, publicado em um livro no ano de 2015 [4].
A Tabela 3 é uma representação geral das atividades industriais no município de São Luís,
compreendendo uma quantidade total de 29.067.
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Tabela 2 - Atividades Industriais

Fonte: FIEMA, 2015 [4]. Tabela elaborada pelos autores, 2019.

São 181 atividades industriais envolvendo os setores de água, esgoto, gestão de resíduos sólidos e de
descontaminação na capital maranhense, São Luís, conforme a Tabela 4 subsequentemente.
Tabela 4 - Atividades Industriais nos setores de água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação em São Luís

Fonte: FIEMA, 2015 [4]. Tabela elaborada pelos autores, 2019.

O levantamento realizado pela FIEMA [4] na região de São Luís selecionou 54 indústrias e analisou a
geração de resíduos sólidos dessas empresas, pôde-se concluir que 70% faziam a disposição por
conta própria, sendo que algumas o faziam de forma adequada.
Dentro do universo industrial do município de São Luís o diagnóstico da pesquisa constatou que
somente 4 (quatro) empresas fazem gerenciamento de seus resíduos e destinação final de forma
adequada.
Em 2015, São Luís já contava com duas empresas locais responsáveis pelo tratamento de resíduos
industriais, que nos 7 primeiros meses do ano coletou aproximadamente 110 toneladas de resíduos
industriais de 16 grandes geradores. Uma média mensal de 15,7 toneladas/mês de resíduos
industriais como: óleo residual proveniente das indústrias locais.
O levantamento de empresas que dão cumprimento a metodologias de gerenciamento de resíduos
em São Luís (com uma quantidade de 20 empresas), em São José de Ribamar (com uma quantidade
de 4 empresas), na Raposa (com uma quantidade de 2 empresas) e Paço do Lumiar (com uma
quantidade de 2 empresas), revelando um total de 28 empresas comprometidas, conforme
apresenta a Tabela 5.
Tabela 5 - Empresas de Gestão de Resíduos Sólidos em São Luís e municípios vizinhos

Fonte: FIEMA, 2015 [4]. Tabela elaborada pelos autores, 2019.
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6. Resultados e Discursões
O projeto de pesquisa deste presente artigo focalizou-se em um levantamento das principais
atividades de 99 empresas selecionadas com o intuito de detalhamento por setor industrial, os
eleitos para a elaboração e execução da pesquisa foram: setor de reciclagem, setor de saneamento,
setor de construção, setor de eletricidade e gás, setor de indústria de transformação, setor de
indústrias extrativas, setor de produção florestal; na região de São Luís, elencando as devidas
tipagens de atividades a quantidade de empresas que as realizam.
O diagnóstico obtido com questionários simplificados e executados junto as 99 empresas estudas
como objeto de pesquisa, fora organizado e encontra-se exposto nos quadros elaborados pelos
autores deste artigo, logo abaixo.
A seguir, no Quadro 2, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de reciclagem, onde dentro
das 99 empresas selecionadas, há um total de 17 empresas que pertencem a este setor. A
reciclagem é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas como principais
áreas: a construção civil (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 17); recuperação de
materiais metálicos, exceto alumínio (com uma quantidade de 8 empresas dentre as 17);
recuperação de materiais plásticos (com uma quantidade de 7 empresas dentre as 17); recuperação
de sucatas de alumínio (com uma quantidade de 4 empresas dentre as 17); tratamento de efluentes
(com uma quantidade de 1 empresa dentre as 17); destinação de resíduos (com uma quantidade de
1 empresa dentre as 17).
Já no Quadro 3, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de saneamento, onde dentro das 99
empresas selecionadas, há um total de 3 empresas que pertencem a este setor. O saneamento é um
setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas como principais áreas: Atividades
relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 3);
coleta de resíduos não-perigosos (com uma quantidade de 2 empresas dentre as 3); tratamento e
disposição de resíduos não-perigosos (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 3); tratamento e
disposição de resíduos perigosos (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 3).
Quadro 2 - Setor de reciclagem
SETOR DE RECICLAGEM
ATIVIDADE
QUANTIDADE DE EMPRESAS
Construção civil
1
Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
8
Recuperação de materiais plásticos
7
Recuperação de sucatas de alumínio
4
Tratamento de efluentes
1
Destinação de resíduos
1
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.
Quadro 3 - Setor de saneamento
SETOR DE SANEAMENTO
ATIVIDADE
QUANTIDADE DE EMPRESAS
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
1
Coleta de resíduos não-perigosos
2
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
1
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
1
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Quadro 4, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de eletricidade e gás, onde dentro
das 99 empresas selecionadas, há um total de 2 empresas que pertencem a este setor. A
eletricidade e gás é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas
como principais áreas: Produção de gás (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 2);
Processamento de gás natural (com uma quantidade de 1 empresas dentre as 2); Produção e
distribuição de vapor, água quente e ar-condicionado (com uma quantidade de 1 empresa
dentre as 2).
No entanto, há no Quadro 5, dados referentes ao setor industrial de produção florestal, onde
dentro das 99 empresas selecionadas, há um total de 2 empresas que pertencem a este setor.
A produção florestal é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas
como principais áreas: Produção de carvão vegetal florestas nativas (com uma quantidade de
2 empresas dentre as 2).
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Quadro 4 - Setor de eletricidade e gás
SETOR DE ELETRICIDADE E GÁS
ATIVIDADE
QUANTIDADE DE EMPRESAS
Produção de gás

1

Processamento de gás natural
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar-condicionado
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

1
1

Quadro 5 - Setor de produção florestal
SETOR DE PRODUÇÃO FLORESTAL
ATIVIDADE
QUANTIDADE DE EMPRESAS
Produção de carvão vegetal florestas nativas

2

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

A seguir, no Quadro 6, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de construção, onde
dentro das 99 empresas selecionadas, há um total de 8 empresas que pertencem a este setor.
A construção é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas como
principais áreas, a seguir, algumas delas: construção de edifícios (com uma quantidade de 3
empresas dentre as 8); construção de redes de abastecimento de água (com uma quantidade
de 3 empresas dentre as 8); construção de ferrovias e rodovias (com uma quantidade de 3
empresas dentre as 8); coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
(com uma quantidade de 2 empresas dentre as 8).
Quadro 6 - Setor de construção
SETOR DE CONSTRUÇÃO
ATIVIDADE
Construção de edifícios
Construção de redes de abastecimento de água
Coleta de esgoto
Construção de ferrovias e rodovias
Obras de alvenaria
Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Instalação de painéis publicitários
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Obras de montagem industrial
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Construção de instalações esportivas e recreativas
Montagem de estruturas metálicas
Obras de irrigação
Demolição de edifícios e outras estruturas
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e
refrigeração
Instalação e manutenção elétrica
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Obras de terraplanagem
Perfurações e sondagens
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

QUANTIDADE
DE EMPRESAS
3
3
1
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

A seguir, no Quadro 7, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de construção, onde
dentro das 99 empresas selecionadas, há um total de 17 empresas que pertencem a este
setor. A construção é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas
como principais áreas, a seguir, algumas delas: extração de petróleo e gás natural (com uma
quantidade de 5 empresas dentre as 17); atividades de apoio a extração de petróleo e gás
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natural (com uma quantidade de 4 empresas dentre as 17); extração de minérios de cobre,
chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos (com uma quantidade de 3 empresas
dentre as 17); extração de minério de manganês (com uma quantidade de 1 empresa dentre
as 17); extração de minério de ferro (com uma quantidade de 1 empresa dentre as 17);
pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro (com uma quantidade
de 1 empresa dentre as 17).
Quadro 7 - Setor de indústrias extrativas
SETOR DE INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
ATIVIDADE
Extração de petróleo e gás natural
Atividades de apoio a extração de petróleo e gás natural
Extração e beneficiamento de areias betuminosas
Extração de carvão mineral
Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos
Atividades de apoio a extração de minério de ferro
Atividades de apoio a extração de minerais metálicos não-ferrosos
Extração de minério de manganês
Extração de minério de ferro
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro
Extração e britamento de pedras e outros materiais para a construção e beneficiamento
associado
Atividades de apoio a extração de minerais não-metálicos
Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

QUANTIDADE
DE EMPRESAS
5
4
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

A seguir, no Quadro 8, obtêm-se dados referentes ao setor industrial de construção, onde
dentro das 99 empresas selecionadas, há um total de 50 empresas que pertencem a este
setor. A construção é um setor que abrange muitas áreas, portando optou-se pelas julgadas
como principais áreas, a seguir, algumas delas: fabricação de cabines, carrocerias e reboques
para outros veículos automotores, exceto caminhão e ônibus (com uma quantidade de 2
empresas dentre as 50); fabricação de cervejas e shops (com uma quantidade de 2 empresas
dentre as 50); fabricação de águas envasadas (com uma quantidade de 2 empresas dentre as
50); fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
(com uma quantidade de 2 empresas dentre as 50); preparação de massas de concreto e
argamassa para construção (com uma quantidade de 2 empresas dentre as 50); fabricação de
produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado de uso industrial, comercial e
escritório (com uma quantidade de 2 empresas dentre as 50); fabricação de biocombustíveis,
exceto álcool (com uma quantidade de 3 empresas dentre as 50); fabricação de artefatos de
material plástico para usos industriais (com uma quantidade de 2 empresas dentre as 50).
Quadro 8 - Setor de indústria de transformação
SETOR DE INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
ATIVIDADE
Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto
caminhão e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores
Fabricação de cervejas e shops
Torrefação e moagem de café
Fabricação de águas envasadas
Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas
Fabricação de refrigerantes
Fabricação de águas envasadas
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QUANTIDADE
DE
EMPRESAS
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e
pisos
Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
Fabricação de componentes eletrônicos
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Preparação de massas de concreto e argamassa para construção
Fabricação de artigos de carpintaria para construção
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e
comerciais
Serrarias com desdobramento de madeira
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de maquinas-ferramenta, peças e acessórios
Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios
Fabricação de esquadrias de metal
Serviços de usinagem, tornearia e solda
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado. Uso industrial,
comercial e escritório
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de produtos petroquímicos básicos
Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
Fabricação de adubos e fertilizantes
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e domestico
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
Confecção sob medida, de peça de do vestuário, exceto roupas intimas
Confecção sob medida de roupas profissionais
Confecção de roupas profissionais
Fabricação de artigos de vidro
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1

7. Considerações Finais
Diagnosticou-se que a cidade de São Luís é a cidade mais impactada com a geração de
resíduos industriais do Estado do Maranhão devido à grande concentração de atividades no
Distrito Industrial. As principais industriais metalúrgicas, de óleos vegetais e sabão, de
cervejas, de laticínios, de carne e seus derivados, de curtume, de móveis, produtos cerâmicos
e outras, localizam-se no município.
O setor industrial ludovicense tem crescido e se estabelecido cada vez mais com empresas de
diferentes áreas, juntamente com esta expansão também há uma expansão que cresce
igualmente ou até mesmo, visivelmente e deslealmente, superiormente, quando nos
referimos aos resíduos gerados desordenadamente e perigosamente, cujo o seu descarte
errôneo é extremamente prejudicial para não somente a biota e biodiversidade local e
regional como para a vida humana, para a sociedade.
A solução para tal problema se concentra em um gerenciamento de resíduos regular, extração
com menos impacto negativo, produção mais limpa, destinação final correta, métodos mais
sustentáveis realizados de forma adequada e sistemática, que atenda as leis, normas e
legislações vigentes em âmbito nacional e internacional. É lastimável e preocupante que
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dentro do universo industrial do município de São Luís o diagnóstico da pesquisa da FIEMA [4]
constata que somente 4 (quatro) de 537 empresas, fazem gerenciamento de seus resíduos e
destinação final de forma adequada.
Sendo assim, o projeto para o presente artigo, visou estudar 7 (sete) grandes setores
industriais pertencentes às 99 (noventa e nove) industrias escolhidas para a realização desta
pesquisa: reciclagem, saneamento, construção, eletricidade e gás, indústria de
transformação, indústrias extrativas, produção florestal; e listou-se as suas principais
atividades. O resultado desta pesquisa evidencia o aumento industrial na ilha de São Luís, e
nos faz questionar o déficit destas quanto a questões sustentáveis, pois sabe-se que os
entraves frequentes na cidade comprovam uma situação atual ameaçadoramente alarmante.
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Abstract
The evolution of the demands of society, inherent in its own development, suggests the
refunctionalization of the urban fabric, seeking its constant innovation and renewal. On the
other hand, buildings of value recognized by the Public Patrimony are testimonies of the past
of a region, as well as potentialities for supplying housing needs and strengthening the offer of
services infrastructure in its surroundings. Even so, these buildings and their surroundings are
subjected to the reality of inexistence and / or inadequacy of preventive and corrective
maintenance routines of unavoidable pathologies and preservation of their historical
characteristics. Recognizing the importance of rehabilitationary strategies for the
enhancement of these properties and the reintegration of their surroundings and their
inhabitants, urban policies were promulgated in Brazil. Thus, the implementation of the APAC
initiative - “Areas for the Protection of the Cultural Environment” aims at the rehabilitation of
the built historical heritage and useful and effective reinsertion in its surroundings, contributing
to the requalification of areas previously neglected by the social and economic sectors of their
own city. Likewise, the present research uses bibliographic reviews and critical analysis to
verify if the buildings rehabilitation can be a device for urban requalification. In the case study
conducted, the improvements achieved in the buildings themselves and the scenery in which
they are inserted (APAC 01) are raised, including through interviews with professionals
considered authorities in the subject, about the symbolic and architectural relevance of the
heritage property and its economic, social and environmental fitness promoted by urban
requalification.

Keywords
Building rehabilitation, Historical heritage, Urban requalification, Cultural Environment
Protection Area – APAC, Museu de Arte do Rio – MAR
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Análise da Efetividade da Requalificação Urbana
por meio da Reabilitação de Patrimônios
Históricos no Rio de Janeiro, Brasil
1. INTRODUÇÃO
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com a promulgação do Plano Diretor Decenal do Município do Rio de Janeiro, em 1992, foram
elaboradas políticas públicas para o ordenamento do desenvolvimento necessário, de maneira
equilibrada e resguardando as funções sociais inerentes à uma cidade [1]. Dentre estas, a
proteção do Patrimônio Cultural, que foi observada na implantação da iniciativa das APAC “Áreas de Proteção do Ambiente Cultural” desde 1987, com o objetivo da conservação da
memória histórica, enquanto promovia intervenções em edificações, buscando a reintegração
do espaço urbano. Deste modo, muito mais do que a preservação de monumentos e
construções tombadas como patrimônio, foi observada a proteção e recuperação de conjuntos
urbanos, instigando a preservação nas diversas fases de ocupação da cidade, de modo
aprimorar a habitabilidade e o desempenho das condições das benfeitorias urbanas.
A promoção da sustentabilidade urbana efetiva é necessária na compreensão da importância
do incentivo às intervenções urbanas. Por outro lado, com o desenvolvimento das atividades
humanas, fatores como crescimento populacional em grandes metrópoles e o aumento do
consumo de recursos naturais tornam imprescindível a melhoria do desempenho do envelope
urbano, visando comportar a densificação demográfica, evitando a produção excessiva de
resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).
No que tange a percepção cultural da constituição dos espaços urbanos, iniciativas que
determinem patrimônios e marcos históricos constituem um meio expressivo de planejamento
do uso e ocupação do solo. Desta maneira, com a criação das APACs, fomentou-se a
preservação de imóveis, enquanto propiciou-se a renovação de outros, inclusive por meio de
sua substituição, desde que em observância à preservação da ambiência [2]. Cabe ressaltar
que não se trata de saudosismo utópico mas, sim, da adaptação à contemporaneidade
resguardando a identidade cultural e histórica de uma dada região [3].
A região estudada neste trabalho inclui os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e entorno
do Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, com o codinome de “SAGAS 01”. As
intervenções na SAGAS 01 foi, por um longo período, condicionada à aprovação restritiva
órgãos da administração, como o Departamento Geral de Cultura, da Secretaria Municipal de
Cultura [4]. Assim, a política de “patrimonialização” [5] significou empecilho à efetiva
utilização das benfeitorias. Somente após a interpretação e análise deste conceito
possibilitou-se englobar políticas de proteção, não só da edificação tombada em si, como
também de seu entorno. Portanto, a população local pôde, então, apropriar-se desta
ferramenta para defender diferentes usos do referido solo e diferentes formas de ocupação.
Por consequência, as políticas de patrimônio passaram a implicar não somente em diretrizes
de zoneamento e edilícia, mas, oportunamente, meios de manutenção, permanência e
pertencimento de sua população [4].
1.2. OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo verificar as intervenções realizadas em edificações
reabilitadas, localizadas na APAC 01, através de uma análise crítica das produções científicas
eleitas e discriminadas nas referências bibliográficas do presente documento. Almeja-se,
assim, identificar as interferências das benfeitorias e as ações reabilitadoras adotadas no
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estudo de caso realizado. Assim, o trabalho visa ressaltar a importância da promoção da
reabilitação em edificações do Patrimônio Histórico, com o foco na sustentabilidade social,
ambiental e econômica, para identificar medidas que busquem a requalificação efetiva de seu
entorno urbano.
1.3. METODOLOGIA
A metodologia adotada interpretará os principais conceitos na abordagem temática das
intervenções realizadas, na promoção das iniciativas de reabilitação urbana na SAGAS 01.
Ainda, será avaliado um estudo de caso submetido ao processo reabilitatório de uma APAC,
visando à análise crítica e comparativa entre os resultados obtidos após as benfeitorias e as
suas premissas. Para tanto, será realizado o levantamento de documentação, com aferição
dos dados informados em meios publicados e aqueles verificados pelos autores deste texto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E ÁREA DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE CULTURAL
No Brasil, os primeiros conceitos de patrimônio surgem apenas no início do século XX, pelo
processo de urbanização tardia e por ausência de identificação de uma arquitetura
representativa da nação. Apenas com o surgimento do estilo Neocolonial, apresentou-se a
preocupação em documentar as edificações remanescentes do Período Colonial. Esta
preocupação resultou a elaboração do Tratado de Arte Tradicional do Brasil e na criação do
Museu Histórico Nacional, em 1922 [6].
Como criação de uma política efetiva de preservação do patrimônio, ainda em nível nacional,
em 1937 foi fundado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e no
mesmo ano, o Decreto-Lei de 25 de novembro de 1937 regulamenta a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional. Entretanto, por um longo período, este foi o único instrumento
legal existente, que protegia bens culturais de grande significado histórico e artístico,
individualmente ou em conjunto [3].
O entendimento do ambiente urbano como patrimônio apenas foi observado no Brasil a partir
da década de 1970. Isto ocorreu após o aumento da participação de setores da sociedade na
definição de patrimônio e a criação de novos órgãos de preservação nas esferas estaduais e
municipais [7].
Neste contexto, em 1979 o município do Rio de Janeiro cria um instrumento de proteção do
patrimônio a nível urbano, diferente do tombamento denominado de APA – “Área de Proteção
do Ambiental”, com o projeto do Corredor Cultural na área do centro da cidade. Este projeto
buscou proteger as características arquitetônicas (fachada, volumetria e cobertura) dos
imóveis da Área Central de Negócios.
Ainda sob a denominação APA, mais três outras áreas foram criadas em 1984: o bairro de
Santa Teresa, Projeto SAGAS (bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro) e
região da Rua Alfredo Chaves, localizada no bairro carioca do Humaitá e, após a edição do
primeiro Plano Diretor Decenal da cidade do Rio de Janeiro, em 1992, as APAs tornam-se
APAC – “Áreas de Proteção do Ambiente Cultural”.
2.2. INTERVENÇÕES URBANAS
São inúmeras as possibilidades de intervenção urbana, desde as que não necessitam do
acatamento aos aspectos de viabilidade logística ou briefing aos profissionais envolvidos sobre
a história do empreendimento e/ou entorno [8] [9] – como a privação e a demolição - até
aquelas que resguardam rotinas de manutenção de suas benfeitorias. O resumo de algumas
delas se encontra nos quadros 01 e 02.
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TIPO DE INTERVENÇÃO
Preservação

Conservação
Restauração
Reabilitação
Reforma
TIPO DE
INTERVENÇÃO
Renovação
Urbana
Reabilitação
Urbana
Revitalização
Urbana
Requalificação
Urbana

Quadro 01: Estratégias de Intervenções em Edifícios
CONCEITUAÇÃO
Implica na restrição do uso de uma dada edificação para fins de proteção da mesma,
dado um estado comprometido ou impossibilitação de uso, mesmo que de maneira
consciente e planejada [9] [10]
Refere-se a uma edificação em efetiva utilização, cuja prática de manutenção
beneficiaria a “capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes,
atendendo às necessidades e segurança dos seus usuários [9] [10]
“Colocar em bom estado um edifício de valor histórico” [8][9]
“Recuperar funções prévias interrompidas por falta de manutenção adequada” [8][9]
“Dar uma nova forma a uma edificação” [8][9]
Quadro 02: Estratégias de Intervenções no Entorno Urbano.
CONCEITUAÇÃO

Obtida através da demolição de edifícios, permitindo readaptação da cidade às demandas da
sociedade [9][11]
processo integrado, idealizado e aplicado por uma equipe muldisciplinar, em uma área através
de práticas como a conservação e/ou restauração de edificações – denominada como
“reabilitação física” –, além da “dinamização do tecido econômico e social” – denominada como
“revitalização funcional” [9][11]
implica em estratégias de gestão pública para a promoção da inclusão, integração e estímulo de
áreas anteriormente degradadas e isoladas social e financeiramente, pelas quais Moura et al
(2006)10 argumenta contribuírem para a valorização do local [9][12]
visando a melhoria das condições de vida da população e o incentivo ao desenvolvimento
cultural, social e econômico, edificações têm seus usos prévios substituídos por novos, mais
pertinentes às necessidades locais. [9][12]

2.3. APAC 01 (SAGAS)


Caracterização da Região

Importante ponto de escoamento das commodities produzidas pelo país - como derivados da
pecuária, minério de ferro e de ouro, fumo e produtos agrícolas diversos - a região do Porto
do Rio de Janeiro, onde se localiza a APAC 01, tornou a cidade relevante ao crescimento
econômico do país, culminando em sua declaração como capital do Brasil, em 1763.
Em meados do século XVIII, o grande fluxo de trabalhadores, imigrantes, comerciantes e
mercadorias na região fomentou a necessidade de construção de armazéns de trapiche e café,
por exemplo. A contínua expansão das atividades exercidas na área, como no comércio
escravagista e armazenamento e carga/descarga de mercadorias, tornaram a necessidade de
ampliação perceptível.
Com a chegada da família real portuguesa, D. João VI promulgou uma Carta Régia, em 24 de
janeiro de 1808, que tratava da “abertura dos portos às nações amigas”, influenciada pela
Inglaterra. A partir deste momento, o Rio de Janeiro foi consagrado como pólo geopolítico e
cidade portuária [3]. A produção de mercadorias como café e ouro incentivaram o mercado
internacional, aumentando consideravelmente o fluxo na região onde atualmente é localizado
o bairro da Saúde, alçando a região ao status de importante entreposto comercial. Deste
modo, houve aceleração do processo de urbanização local, por meio de “implantação de lotes
urbanos e abertura de novos logradouros públicos”.
Nos anos subsequentes, a região teve um protagonismo na construção social e econômica do
país. Foi através desta região que navios negreiros aportavam desde 1770, tornando a região
do Valongo (atual Rua Camerino, no centro da cidade), o principal entreposto do tráfico
negreiro e, posteriormente, ponto de cultura e identidade para as raízes de seus imigrantes e
descendentes. Contudo, apesar de sua relevância econômica e cultural, a área igualmente foi
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subjugada ao pejorativismo, uma vez que equipamentos urbanos, como a cadeia de Aljube e a
forca, também eram localizados neste local.
Em 1841, com a coroação de D. Pedro II, a imagem internacional da cidade foi, pelas forças
políticas, conduzida de um status de “epidêmica” para iniciativas de “incipiente da
modernização”. Assim, em 1874, instituiu-se a Comissão de Melhoramentos, com propostas
que abrangiam medidas saneadoras na melhoria das condições da região portuária, com o
melhor acolhimento de estrangeiros e definição de uma franja expansória para as atividades
locais.
Em 1902, com a Proclamação da República e a adoção de valores capitalistas de produção,
além da dissolução das relações escravistas o, então, prefeito Pereira Passos promoveu
reformas urbanas que modificaram o processo de urbanização a cidade para consolidação
definitiva de uma capital federal com aspectos burgueses. Desta maneira, entre os anos de
1904 e 1911, houve o aterramento de parte do litoral para expansão do território e seu uso
exclusivo nas atividades portuárias. Somente em 1917, após a demolição do Trapiche Mauá,
esforços urbanizadores foram empenhados na” área. Gradativamente, a obsolescência da
tecnologia portuária e a evolução de outros modais de transporte diminuíram o fluxo de
passageiros e mercadorias, havendo inclusive realocação para portos contemporâneos de
regiões, menos centrais da cidade [3].
De todo modo, mesmo que as regiões de aterros previamente ocupadas tenham sido
esvaziadas, a região, ainda hoje, apresenta caráter essencialmente residencial, cujos
“vestígios materiais e arqueológicos” narram a evolução urbana da cidade e com imóveis de
potencial habitacional que devem ter sua reabilitação e conservação priorizadas. A Figura 01
indica a distribuição destes imóveis, em 2015.

Figura 01: Imóveis com potencial habitacional na Região Portuária.
Fonte: [13]

Por tratar-se de uma região com infraestrutura e serviços em quantidade consideravelmente
consolidada, suas características apresentam-se favoráveis à inserção de empreendimentos de
habitação de interesse social [14], fato este que condicionou à criação de diferentes Áreas de
Proteção do Ambiente Cultural (APAC), conforme observado na Figura 02. Contudo, cabe aos
agentes envolvidos na gestão de tais políticas públicas o resguardo à promoção da função
social dos imóveis, permitindo à população de baixa renda local permanecer no território,
indicado na Figura 03, evitando processos de gentrificação.
No presente, existe um projeto de reabilitação da APAC 01 SAGAS, no limite de seu entorno,
denominado Porto Maravilha.
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Figura 02: Áreas de Proteção do Ambiente Cultural - APAC.
Fonte: [13]

Figura 03: Índice de Desenvolvimento Social por setores censitários.
Fonte: [13]

Por fim, no contexto do uso de ocupação do solo da região, apesar da predominância de sua
vocação residencial, há distribuição de comércio e serviços, equipamentos de transportes
(como o porto e as redes ferroviárias, metroviárias e rodoviárias), além de opções de lazer
proporcionadas pelo projeto Porto Maravilha, desde 2015, conforme ilustrado pela Figura 04.

Figura 04: Uso do Solo.
Fonte: [13]
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Aspectos da implantação da APAC na Região

A APAC SAGAS teve sua concepção iniciada em 1985, através de uma iniciativa da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, com a criação do projeto do Escritório Técnico SAGAS, que tem o
objetivo de proteger o patrimônio histórico e cultural da zona portuária. Porém, foi instituída
somente em 1988, através do Decreto nº 7.351 que regulamentou a Lei nº 971 de 4 de maio
de 1987, houve uma ementa criou a Área de Proteção Ambiental (APA) constituída por
logradouros dos bairros de Santo Cristo, Saúde, Gamboa e Centro, na I e II Regiões
Administrativas [3].
A APAC SAGAS é uma das maiores APACs do Rio de Janeiro em extensão e a iniciativa para a
sua constituição significou grandes avanços para o desenvolvimento de outras APACs no
Município. Neste contexto, a importância histórica e econômica da zona portuária e a sua
diversidade arquitetônica foi fundamental para a transformação numa Área de Proteção do
Ambiente Cultural, com seus cortiços, sobrados neoclássicos, edificações ecléticas e
modernas, áreas fortificadas, igrejas, armazéns, entre muitos outros elementos, que contam
a história da evolução urbana do Rio de Janeiro e preservam a identidade cultural da área [3].

3. ESTUDO DE CASO - MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) – ENTORNO DO
MOSTEIRO DE SÃO BENTO
3.1.1. Contexto Histórico
Possível através da conversação entre edifícios, a composição do Museu de Arte do Rio (MAR)
é localizado no bairro portuário carioca da Praça Mauá [9].
Um dos referidos edifícos é o extinto Palacete Dom João VI, construído entre 1913 e 1916. Em
sua história, já abrigou a sede da “Inspetoria de Portos, Rio e Canais”, rebatizada “Empresa
Brasileira de Portos” (PORTOBRAS), em meados da década de 1970. Em seguida, foi
submetido ao tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
através, em 05 de Outubro de 2002, pelo Decreto-lei nº 19.002/2000 [9]. O reconhecimento
de sua importância histórica e cultural foi devido a presença de elementos externos – como as
balaustrada e “elementos arquitetônicos e decorativos característicos da tipologia estilística
das fachadas” – como internos – como os revestimentos e “elementos decorativos
característicos da tipologia estilística” [15]. De toda maneira, ainda que tombado e sob
responsabilidade do Instituto de Seguridade Social desde 1980, não houve qualquer rotina de
manutenção adequada para sua conservação ou minimização das depredações causadas por
ações de intempéries e vandalismos.
A outra edificação envolvida na intervenção é o edifício do Terminal Rodoviário Maniano
Procópio, originado em meados da década de 1940. Em sua história, a sede adminstrativa da
Polícia Marítima e, inaugurado em seu pavimento térreo em 1950, o primeiro terminal
rodoviário interestadual da cidade, além de abrigar salas para atividades comerciais diversas
e, ainda, as instalações do Hospital da Polícia Civil José da Costa Moreira. Em seguida, foi
submetido ao tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
através, em 21 de julho de 2004, pelo Decreto-lei nº 24.420/2004, sendo incluído na “área de
proteção do ambiente cultural” dos arredores da construção próxima do Mosteiro de São
Bento (APAC 01). Terminou suas operações como terminal, finalmente, em 2011, quando foi
desapropriado para participação nas obras do futuro MAR [9].
Através da estratégia interventiva de conversação, foi incentivada a restauração do Palacete
Dom João VI e sua requalificação ao transformá-lo em um Pavilhão de Exposições para o
conjunto. Em adição, sua agregação ao prédio vizinho para que o mesmo fosse requalificado
como uma escola de art, entre 2009 e 2013, indica a valorização de sua potencialidade
cultural, justificando sua participação no projeto “Porto Maravilha” [15].
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3.1.3. Intervenções Realizadas
A complexidade das intervenções adotadas no processo de reabilitação de um edifício e/ou
área é determinada pelas demandas do projeto do empreendimento. No MAR, “as
intervenções de reabilitação realizadas no MAR foram muito profundas”, envolvendo técnicas
de restauro e reforço de elementos estruturais para que o conjunto resultasse em “padrões
superiores aos existentes” [9] [16].


Restauração de Edifícios

No que tange a restauração dos edifícios, com início em 2010, houve o resguardo das
características estilísticas das fachadas e elementos construtivos. Tombados pelo IPHAN, as
benfeitorias deveriam ser submetidas à análise, autorização e vistoria pelo órgão, durante e
após a sua realização. Ainda assim, não houve total imobilização na adoção das alterações, já
que o referido tombado remetia-se especificamente ao corpo central do edifícios, o que
permitiu intervenções no layout interno desde que o elevador, o hall de entrada e a escada
de madeira fossem restaurados [9]. As fachadas de ambos os edifícios podem ser observadas
nas Figuras 05 e 06, antes e depois das obras de restauração.

Figura 05: Fachadas originais do Palacete Dom João VI Figura 06: Fachadas restauradas do Palacete Dom João
VI (dir.) e Terminal Rodoviário (esq.).
(dir.) e Terminal Rodoviário (esq.).
Fonte: [17]
Fonte: [17].

Edifícios antigos frequentemente são impactados por plurais anomalias associadas a
elementos estruturais e não-estruturais, devido comportamento de suas fundações e
estruturas ao longo dos anos, podendo causar graves deficiências de segurança e, até mesmo,
risco de colapso de um edifício [9] [18]. Todavía, no tangente às estruturas originais do
conjunto, foram mantidas as colunas metálicas, o sistema de treliças e as lajes esbeltas,
apesar de receberem reforço em concreto armado e uma estrutura metálica extra para
adequação ao novo layout, a ser explorado no próximo tópico.
Em adição, pode-se citar outras intervenções de restauro como “restauração de rebocos,
tratamento de trincas e fissuras de revestimento, reconstituição das cimalhas, frisos,
cercaduras e ladrilhos hidráulicos, restauro da ornamentação aplicada, recuperação de
fissuras e microfissuras dos ornatos, pintura dos ornatos e catalogação das esquadrias que
foram retiradas e identificação para restauração e pintura”. Ainda, foi aproveitado cerca de
65% de toda a construção original, indicando grande redução dos impactos ambientais
usualmente gerados e resultando na certificação ambiental “Leadership in Energy and
Environmental Design” (LEED Silver) ao conjunto [9] [15].


Retrofit e Conversação entre Edifícios
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A conversação entre edifícios foi crucial para a formação do conjunto em si, por meio da
construção de uma praça suspensa na cobertura do prédio do Terminal Rodoviário e uma
passarela na fachada traseira, tida como uma das características mais proeminentes do
projeto. Para uma integração eficiente, foi necessário o estabelecimento do acesso pelo
pavimento térreo do edifício modernista, continuado por um elevador que concederia acesso
à cobertura. Uma passarela e escadas helicoidais também assegurariam acessibilidade ao
pavilhão de exposições, de maneira descendente [9] [15].
Em relação ao retrofit, é possível conceber o conceito como um meio de “intervir de maneira
a modernizar os sistemas prediais” a fim de promover a renovação de um dado edifício, de
modo que o patrimônio seja conservado porém as necessidades do mundo moderno sejam
atendida [9] [12]. Neste sentido, a rede de utilidade - sistemas de iluminação, refrigeração,
som, rede hidráulica, incêndio, etc. – foi instalada em shafts nas laterais do palacete, com
acabamento oculto para não haver interferência na estética das fachadas, de maneira a
permitir que cada salão pudesse funcionar de maneira independente [8] [9] [15].


Renovação Urbana

Prova de sucesso durante o processo reabilitatório urbano, é possível observar a promoção,
dentre outros, da requalificação urbana dos prédios do conjunto e a revitalização da área.
Deve-se, parcialmente, este sucesso à integração de práticas como a conservação e/ou
restauração de edificações e a dinamização do tecido econômico e social [9] [18].


Requalificação Urbana

No que se refere à requalificação urbana do entorno do conjunto de edifícios do MAR, houve a
preocupação da melhoria das condições de vida da população e o incentivo ao
desenvolvimento cultural, social e econômico. Assim, o Palacete Dom João VI foi convertido
em um Pavilhão de Exposições, enquanto o Terminal Rodoviário foi transformado na Escola de
Artes “Escola do Olhar”. Deste modo, durante a adoção das intervenções, houve o fomento à
da reestruturação da área, por meio da articulação, ampliação e – tal como feito no MAR –
requalificação dos espaços públicos [9].


Revitalização Urbana

A revitalização de todo o entorno do MAR foi possível pelo emprego de estratégias de gestão
pública que incentivaram a inclusão dos prédios do conjunto ao processo reabilitatório do
Porto Maravilha. Desta maneira, a localidade que previamente tinha caráter degradado e
isolado social e economicamente, foi agraciada com a garantia de acessibilidade, pelo projeto
do VLT (veículo leve sobre trilhos), linha ferroviária com baldeações entre outros modais da
cidade. Não obstante, houve a revitalização funcional [9] [12], por meio do incentivo à
implantação de comércio na área da cobertura do conjunto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista social, a reabilitação do patrimônio urbano edificado pode induzir
condições de revitalização das comunidades, criando atração comercial e melhoria das
condições de habitabilidade do espaço urbano, o que em consequência trás um acréscimo da
qualidade de vida das populações. Portanto, a reabilitação urbana pode ser entendida como
uma atividade intervencionista que mobiliza os setores públicos, privados e a comunidade.
Além disso, é preciso uma flexibilidade para responder às mudanças econômicas, sociais e até
mesmo as circunstâncias políticas atuais que a edificação está inserida.
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Realçando o fato de que as áreas urbanas são sistemas complexos e dinâmicos, é necessário
compreender e conhecer as características dos edifícios antigos e aliá-los à modernidade.
Deve-se levar em conta a tecnologia construtiva da época e a tipologia arquitetônica, mas
adequá-la ao uso da população que agora habita esses cortiços é fundamental para que a
edificação cumpra a sua função social.
Deste modo, a promoção de conceitos que validem o aproveitamento da infraestrutura
existente, ao passo que preserva edificações do patrimônio histórico e cultural, oferece a
oportunidade de atendimento de uma demanda gerada pelo crescimento habitacional nos
centros urbanos.
Inquestionavelmente, é vantajosa a requalificação e reabilitação do espaço urbano,
contribuindo para a inserção de regiões previamente classificadas como inaptas para o
desenvolvimento de atividades que possam ciclicamente fomentar suas expansões. Exemplo
irrefutável seria a instalação da acessibilidade no projeto Porto Maravilha, através da linha
ferroviária “VLT”, através da qual possibilitou-se a aceleração do desenvolvimento de setores
locais e próximos.
Por fim, independentemente da utilização de intervenções urbanas em edificações do
Patrimônio Histórico, enfatiza-se que um processo reabilitatório urbano efetivo deve ser
envolvido com o desenvolvimento de sua própria população, como artifício para a renovação
pública e não somente promovido como marketing político, longe de um complexo
planejamento estratégico para que sejam evitados efeitos como a gentrificação e o
incremento excessivo do custo de vida, ocasionando eventualmente o êxodo fundiário e
ocupações espúrias. Somado a isso, é de fundamental importância que haja articulação
política e diretrizes habitacionais e de preservação para a reabilitação do imóvel de forma a
garantir que haja subsídio necessário para a manutenção e preservação do bem.
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Abstract
Portugal, like the rest of Europe and North America, was affected by the great Industrial
Revolution (1820-1840), thus becoming an industrial country. This revolution has triggered over
the years a huge population growth in big cities. It is thus estimated that by 2050 the percentage
of city population exceeds 68% of the world's population. As a result of this growth, cities are
becoming places with a higher concentration of water (liquid release), materials (solid waste)
and energy transmission (CO2 emissions), thus creating a significant increase in environmental
pressures. These environmental pressures come mostly from the built environment, which is
mainly responsible for CO2 emissions on our planet. This article intends to approach an efficient
bioclimatic solution in architecture in a community and interpretative center, inserted in a city
environment. The place to intervene is abandoned in the center of the parish of Marvila, one
of the most typical neighbourhoods of the eastern part of Lisbon. The application of efficient
bioclimatic solutions in architecture in the proposed building aims to introduce concepts that
achieve the goals of achieving low energy consumption, CO2 emission reduction, passive
architecture, harmony with the environment and a good connection with nature. This article
will possibly be relevant to those interested in a sustainable architecture.
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Aplicação de conceitos de arquitetura passiva –
Proposta de Centro Comunitário e Interpretativo de
Marvila.
1. Introdução
“O meio edificado é o principal responsável pelas emissões de gases com efeito estufa porque,
por si só e à escala do planeta, consome quase metade da energia produzida.” (TIRONE e NUNES,
em Construção Sustentável soluções eficientes hoje, a nossa riqueza amanhã, 2008, p.14). O
efeito estufa é produzido por um conjunto de gases, sendo o principal o dióxido de carbono
(CO2). Este gás está presente em vários fatores do quotidiano da população, tais como a
indústria, os transportes e a construção. Sendo esta última um dos principais causadores do
aquecimento global, é urgente implementar vários métodos construtivos tendo em vista uma
significativa redução de CO2.
De acordo com o Living Planet Report 2012 (WWF), estamos a retirar o dobro dos recursos
naturais que o planeta nos consegue proporcionar, com o modelo de desenvolvimento de
sociedade instituído. Comprometemos assim, se nada fizermos em relação ao padrão de
consumo, a continuidade dos recursos.
Tirone e Nunes, em” Construção Sustentável soluções eficientes hoje, a nossa riqueza amanhã”,
alertam para o facto de, atualmente, os indivíduos permanecerem 90% do tempo em espaços
interiores, sendo que estes são cada vez mais estanques, compactos e dependentes de sistemas
de ventilação mecânica e ainda que, por isso mesmo, os sistemas de ventilação artificial são o
principal fator de contaminação do ar interior.
Este artigo decorre não só das razões anteriormente enunciadas, mas também da necessidade de
alertar a comunidade para a importância de procurar soluções eficientes, do ponto de vista dos
recursos bioclimáticos, sendo este um tema imergente em vários setores, nomeadamente na
arquitetura.
O principal objetivo deste artigo é apresentar uma proposta de projeto, utilizando vários
métodos para otimizar o desempenho energético-ambiental, uma conversão para energias
renováveis que contribuam para uma boa salubridade e um bom conforto, do interior do edifício,
minimizando desta forma as necessidades energéticas, e também uma reflexão acerca dos
métodos possíveis para um adequado controlo solar, isolamento térmico, inércia térmica,
ventilação natural para renovação de ar, aquecimento passivo, reaproveitamento das águas, e
uma gestão de espaços versáteis, por forma a criar um edifício duradouro, com uma vasta opção
de utilidades, capaz de assumir as diferenças estilísticas e temporais da população do futuro.

2. Metodologia
A metodologia utilizada foi suportada nas seguintes fases:
• Identificação e caracterização da zona a intervir;
• Caracterização do local e dos edifícios de referência;
• Pesquisa de referências bibliográficas sobre a história do local;
• Pesquisa sobre a importância da arquitetura passiva;
• Elaboração explicativa, suportada por imagens, das estratégias energético-ambientais
consideradas no projeto.
3. Freguesia de Marvila
Marvila nasceu no dia 7 de fevereiro de 1959 e é uma das vinte e quatro freguesias de Lisboa,
está limitada a Norte pelas Freguesias dos Olivais e Parque das Nações, a Este pelo Rio Tejo, a
Sul pelas Freguesias do Beato e Areeiro, e a Oeste pela Freguesia de Alvalade. É também
atravessada por dois vales, sendo eles o Vale de Chelas e o Vale Fundão, e nela se situam dois
parques urbanos, o Parque do Vale Fundão e o Parque da Bela Vista. Esta freguesia conta com
cerca de 6,29 km2 de área, 38 102 habitantes (Censos de 2011) e aproximadamente de 6 057,6
habitantes por quilómetro quadrado.
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Relativamente ao clima, Marvila tem uma temperatura média de 22.7º C, no mês de agosto,
sendo este considerado mês mais quente do ano, e o mais frio, o mês de janeiro, com
temperaturas a rondar os 11.7º C. O mês de maior precipitação é o mês de novembro, e o mês
mais seco é o de julho. [10]
4. Centro Comunitário e Interpretativo de Marvila
O local destinado à intervenção localiza-se no centro da freguesia de Marvila e apresenta uma
vista privilegiada da zona ribeirinha e da parte antiga do Bairro conhecido por Zona J (Fig.1). O
valor histórico deste local provém do Palácio da Quinta dos Alfinetes, situado a Nordeste,
construído na primeira metade do século XVIII.
O perímetro de construção teve anteriormente como objetivo a construção da sede da Fundação
Luso-Brasileira, concebida pelo arquiteto Óscar Niemeyer. No entanto, o edifício ficou inacabado
por falência do proprietário, restando apenas uma laje de betão armado que permanece no local
hoje em dia, em memória da evolução urbana do final dos anos 1990. A Norte do terreno
encontram-se cinco torres habitacionais, que resultaram de um dos projetos mais criticados em
Marvila, devido à sua volumetria considerada exagerada relativamente à restante malha urbana.

Figura 1 – Local de intervenção;
Fonte: [https://www.trienaldelisboa.com/manage/components/view-file.php?id=00651196-aa0f-11e8-8385-

ac1f6b824856]

5. Arquitetura Passiva
A arquitetura passiva, foi desenvolvida por forma a conseguir espaços, na maioria deles
interiores, que contenham boa qualidade de ar e da salubridade ao longo dos 365 dias do ano.
Assim, conservam o conforto ambiental e aumentam produtividade dos utilizadores. Este tipo de
arquitetura tem vindo a aumentar à medida que aumenta o número de habitantes nas grandes
cidades. - “Na Europa, as pessoas passam 90% do seu tempo em edifícios e 50% da população do
planeta habita em cidades” [1]
PassivHaus1 é um conceito desenvolvido em 1988, na Alemanha, por um engenheiro estrutural e
um físico de construção, Bo Adamson2 e Wolfgang Feist3, com o objetivo de reduzir a pegada
ecológica. Este conceito surgiu num projeto de habitação geminada em Darmstadt em 1991.
Posteriormente (1996), Bo Adamson e Wolfgang Feist fundaram o Passive House Institute4, cujo
propósito seria uma construção em que se conseguisse diminuir o consumo energético, e onde o
recurso a energia externa seria minimizado. Assim, o elevado conforto térmico é obtido através
de soluções passivas, as quais permitem ainda a garantia da qualidade do ar e da salubridade do
interior do edifício ao longo de todo o ano.

Casa Passiva.
Engenheiro e cientista de construção, nascido em 1925 na Suécia. Em 2014 foi nomeado conjuntamente com Wolfgang
Feist inovador do ano no prémio Future Builder of the Year em 2014.
3 Físico alemão e físico de construção, nascido em 1954 na Alemanha. Administrador do Instituto PassivHaus em
Darmstadt.
4 Instituto de pesquisa independente que visa desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da norma
PassivHaus.
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Segundo a Plataforma Portuguesa da Casa Passiva, a norma PassivHaus consegue reduzir até 75%
dos gastos energéticos comparativamente aos edifícios convencionais. Esta norma assenta em
cinco princípios fundamentais: um ótimo isolamento térmico; um controlo rigoroso em relação às
pontes térmicas; uma ótima estanquidade do ar; um controlo minucioso da ventilação com
recuperação de calor e uma preocupação redobrada nas caixilharias e envidraçados. [6]
5.1. Orientação solar
A orientação solar é o fator mais relevante no começo de um projeto arquitetónico. É
fundamental realizar um estudo aprofundado sobre a orientação solar, ângulo solar e ventos
predominantes, no terreno a intervir, de maneira a garantir a exposição solar adequada no
projeto para, posteriormente, se organizar em espaços interiores de acordo com a mesma. Posto
isto, foi definido orientar o edifício a Nordeste para um melhor aproveitamento de luz solar não
abusivo. [2]

Figura 2 – Orientação solar do edifício;

5.2. Abertura de vãos
Após um estudo aprofundado da orientação solar, seguem-se as aberturas dos vãos, de forma
organizada e estratégica, para a criação de um método de ventilação cruzada, correta.
A análise aprofundada da figura 2 permite verificar que a maioria da incidência solar ocorre nos
alçados Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste. Os vãos foram abertos e calculados, sendo, por isso, o seu
tamanho proporcional às condições de captação eficiente de radiação solar (Fig. 3). Os vãos
foram igualmente posicionados de forma a rentabilizar os ventos predominantes que ocorrem de
Noroeste. Ambos os vãos, a Sudeste e a Noroeste, foram ainda abertos tendo em conta as
pressões opostas ocorridas em cada alçado, para otimizar a ventilação natural cruzada. [2]

Figura 3 – Abertura de vãos no edifício;
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5.3. Proteção solar
5.3.1. Palas salientes
As palas salientes são utilizadas maioritariamente com a funcionalidade de impedir que as águas
das chuvas escorram sobre as fachadas dos edifícios, porém também possuem a função de
controlar a insolação direta, evitando um sobreaquecimento nos espaços interiores (Fig.4). Todas
estas funcionalidades contribuem para uma maior durabilidade e conservação do edifício
evitando a degradação da pintura e do revestimento externo. Visto que o Sol assume diferentes
ângulos ao longo do ano, as palas salientes têm de ser colocadas corretamente de forma a
aproveitar as suas funcionalidades. [7]
5.3.2. Brise soleil
Os brise soleil desempenham uma função protetora do interior do edifício dos raios solares
diretos, evitando o sobreaquecimento deste, garantindo o conforto térmico e uma boa visão do
interior para o exterior. Contém ainda, as seguintes vantagens: a redução ou aumento da
temperatura no interior (consoante a estação do ano); a diminuição dos gastos de climatização e
iluminação; uma certa estética e métrica para as fachadas. Porém, acresce a desvantagem na
necessidade de manutenção dos mesmos.
No projeto em questão optou-se ainda, por colocar estrategicamente dois tipos de brises
verticais, uns deles reguláveis de alumínio e outros fixos compostos por Eco2blocks5 juntos aos
vãos que se encontram a Sul e a Oeste, de forma a conseguir criar espaços escuros ou com menos
intensidade de luz solar no interior do edifício conforme a utilização prevista.
A orientação dos brises foi vertical devido à posição do edifício se encontrar inclinada à
orientação Nordeste, a qual cria um ângulo adequado para a utilização de brises verticais (Fig.
4). [4]

Figura 4 – Palas salientes e brise soleil no edifício;

5.3.3. Cortinas verdes
As cortinas verdes são constituídas por duas ou três linhas paralelas de árvores, que possuem
diferentes tipos de funções e benefícios. Estas são colocadas estrategicamente de acordo com o
estudo dos ventos predominantes, tipo de solo, orientação e localização do terreno.
Desta forma, pela análise do terreno em Marvila, concluiu-se ser apropriada a utilização de uma
cortina conífera. Os ventos do local a intervir provêm de Noroeste e de Sudeste, devido ao Rio
Tejo. Por isso, foi colocada uma cortina verde a Sudeste, proporcionando sombreamento para o
Elementos constituídos com 100% de resíduos industriais, água não potável e dióxido de carbono (CO2). Desenvolvido por
Vitor Sanches, Pedro Humbert e Alan Cunha.
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edifício, redução de cerca de 50% dos ventos, obtendo assim menos perdas térmicas, redução de
ruídos e cheiros provenientes da cidade de Lisboa, e criação de novos habitats. A Noroeste
optou-se pela não colocação devido à presença das torres de Marvila, que inequivocamente
reduzem os ventos. [5]
5.4. Inércia térmica
É a inércia que controla as diferenças de temperaturas existentes no edifício, através dos
materiais construtivos, ou seja, quanto mais denso o material for, maior é a inércia térmica.
Devido à sua densidade, o material absorve a energia solar diurna emitida pela radiação solar, e
retém-na de forma a impossibilitar o aquecimento no interior do edifício. Posteriormente,
durante a noite, liberta-a lentamente para o seu interior. Para isso, é necessário realizar um
complemento com o isolamento térmico de forma correta, pois ambos não funcionam
adequadamente um sem o outro. [2]
5.5. Isolamento térmico
O isolamento térmico resulta nas capacidades de um material proporcionar um controlo no que
toca às perdas térmicas, do interior para o exterior, do edifício.
Existem várias formas de colocação de isolamento. No projeto do Centro Comunitário e
Interpretativo de Marvila, optou-se pelo método de isolamento térmico contínuo pelo exterior,
de forma a conseguir um elevado conforto no interior, a eliminação parcial das pontes térmicas6,
a durabilidade e resistência dos materiais utilizados no interior do edifício, e melhor
funcionamento relativamente à inércia térmica, mantendo as temperaturas interiores estáveis.
[9]
5.6. Pontes térmicas
As pontes térmicas normalmente ocorrem em zonas onde existe diferença de materialidade ou
quebra do material de isolamento ou da inércia térmica. As pontes térmicas mais frequentes,
geralmente, estão presentes nas vigas, nos vãos e nas portas dos edifícios, devido à desunião de
materialidade.
No projeto desenvolvido foram estudadas várias opções de eliminação das pontes térmicas
devido à presença das vigas, vãos e portas.
No que concerne à eliminação de pontes térmicas nas vigas do edifício, que são parte estrutural
do edifício, foi colocado um isolamento contínuo exterior em aglomerado de cortiça. Quanto às
portas e vãos, estes foram colocados apenas em sítios necessários e estratégicos, não só para um
baixo consumo energético, mas também em termos de materialidade, de forma a conterem uma
baixa condutividade térmica. [2]
5.7. Cobertura ajardinada
O edifício integra ainda uma cobertura ajardinada, que permite, através da vegetação, aumentar
a proteção contra o ruído proveniente do exterior, e atenuar o sobreaquecimento e o
arrefecimento do interior do edifício. Com isto, é notável a diminuição de consumo energético,
que mais tarde resulta num ganho económico, e na melhoria da qualidade do ar através da
produção de oxigénio provenientes da vegetação. [1]
5.8. Cisterna
Uma cisterna é um reservatório de águas pluviais, utilizada em edificados, que serve para
reservar, conservar e captar as águas da chuva e as águas cinzentas. Os locais onde se colocam

6

As pontes térmicas ocorrem em zonas circundantes do edifício onde existem mudanças de material, no qual esses
mesmos, não possuem as mesmas propriedades.
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as cisternas devem de ser bem vedados e limpos para impedir contaminações, de fácil acesso
para manutenção das mesmas, e arejados.
As águas armazenadas nas cisternas são posteriormente utilizadas em limpezas, regas, descargas
nas instalações sanitárias, torneiras, consumo humano através de tratamentos adequados, e
combate a incêndios (havendo normalmente um compartimento na própria cisterna para
utilização dos bombeiros em casos de emergência).
No projeto em questão optou-se pela colocação de uma cisterna subterrânea, devido às elevadas
dimensões de armazenamento, necessárias num edifício com as características do Centro
Comunitário e Interpretativo. [3]
5.9. Painéis Solares
Existem dois tipos de painéis solares: painéis fotovoltaicos e painéis solares térmicos. O painel
solar fotovoltaico é utilizado na produção de energia contínua, através das radiações solares
(constituídas por partículas energéticas) que incidem nas células do painel e criam tensões
elétricas. O painel solar térmico, por sua vez, é direcionado à transformação de energia solar em
energia térmica, utilizada posteriormente no aquecimento de águas.
No projeto do Centro Comunitário e Interpretativo de Marvila optou-se pela utilização de painéis
solares fotovoltaicos e solares térmicos com sistema de circulação forçada, ambos colocados na
cobertura do edifício. [8]
5.10. Ventilação passiva
5.10.1. Ventilação passiva cruzada
A ventilação passiva cruzada consiste num método que garante a salubridade e o arrefecimento
interior através das diferentes pressões do vento, geradas do interior e do exterior de um
edifício. Este tipo de ventilação é fundamental para reduzir o aquecimento gerado durante a
noite nos meses de Verão, proveniente da inércia térmica, sendo este, o resultado do
comportamento do betão polido branco.
No projeto em questão, foram abertos vãos a Sudeste e a Noroeste (pontos de diferentes
pressões) (Fig. 5), com tipos de aberturas flexíveis de forma a rentabilizar os fluxos de ar
pretendidos. Estas janelas contêm caixilharias de alumínio anodizado, de boa estanquicidade de
ar, e vidros duplos, de espessuras diferentes, com uma caixa de ar no meio.
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48.3
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Figura 5 – Sistema de ventilação cruzada no edifício;
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5.10.2. Ventilação passiva por efeito de chaminé
A ventilação passiva por efeito chaminé é a única força motriz na ausência de ventos. Através da
colocação estratégica, em diferentes alturas, de exaustores eólicos, janelas zenitais e
lanternins, é possível criar um fluxo de ar ascendente que movimente e liberte o ar mais quente
presente no interior do edifício. Esses sistemas devem ser colocados de forma a obterem o seu
melhor desempenho na ventilação, ou seja, no caso dos exaustores eólicos e das aberturas
zenitais, a instalação deve ser colocada com a face posterior voltada para a orientação dos
ventos dominantes. Caso isso não aconteça a sua função pode ser revertida, e em vez de
libertarem ar, acumulam.
No projeto do Centro Comunitário e Interpretativo de Marvila foram colocadas duas janelas
zenitais na cobertura, voltadas para Sudeste, de forma a desempenharem corretamente a
ventilação passiva por efeito chaminé no interior do edifício, garantindo assim um bom conforto
térmico e uma boa qualidade do ar (Fig. 6). [2]

Figura 6 – Sistema de ventilação passiva por efeito de chaminé;
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5.11. Aquecimento passivo
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O aquecimento passivo é um método que consiste na absorção de radiação solar direta de forma
a utilizá-la posteriormente no aquecimento do edifício, podendo este ser este direto ou indireto.
No projeto em questão, optou-se pela utilização de paredes de trombe, que utilizam o princípio
da convecção térmica7 para aquecer de forma passiva o interior de um edifício. Elas são
compostas por uma parede interior, com elevada capacidade de inércia térmica (como por
exemplo, a pedra, o betão e a taipa), e por um envidraçado duplo na parte exterior, de
preferência orientado para o alçado onde incide mais radiação solar, neste caso o alçado
Sudeste.
Nos períodos mais frios do Inverno os raios solares incidem no envidraçado, onde se encontra a
parede de trombe, acumulando o calor na caixa de ar entre o vidro e o betão (ou outro material
de elevada capacidade térmica), de forma a prender o calor, e evitar assim que este consiga
atravessar novamente o vidro duplo. Iniciando-se assim o processo de aquecimento passivo
através da Parede de Trombe (Fig. 7). [1]

7 O ar quente (mais pesado) desce e o ar frio (mais leve) sobe.
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CORTE F / F'

Figura 7 – Sistema a parede de trombe;

5.12. Espaços flexíveis
Todos os espaços têm a sua essência, e toda a essência tem o seu estudo. No projeto foram
criados espaços funcionais para os dias de hoje, mas também para um futuro que se pretende
longínquo.
A polivalência está presente quer nas salas de workshops, ou de estudo, dependendo se estão
abertas ou fechadas (como observamos na imagem da esquerda da figura 6, quer numa área
aberta, no piso inferior, destinada a concertos, espetáculos de dança/teatro ou projeções de
filmes, onde se pode optar por ter o espaço aberto ou fechado através de portões em chapa
perfilada que rematam com as quatro “caixas” presentes na estrutura.

Figura 8 – Planta piso 1;

6. Conclusão
O facto de hoje em dia na construção existirem tão poucas preocupações ambientais, deve-se
em especial ao pouco respeito que os países desenvolvidos têm pelo ambiente, não acionando os
meios que têm ao seu dispor para travar o desastre ecológico a que estamos a assistir.
A utilização de soluções bioclimáticas eficientes é uma das vertentes a implementar na
construção, sendo que não basta apenas a sua idealização, mas sim a concretização destas
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soluções, pelo que os arquitetos devem ser os principais agentes dessa transformação,
nomeadamente através da sensibilização da sociedade.
A realização deste artigo teve como principal objetivo demonstrar que a redução dos gases com
efeito estufa, que contêm CO2, metano, óxido nitroso e gases fluorados, é possível num edifício
público, sem que isso lhe retire a estética ou funcionalidade.
Desta análise, concluiu-se que os processos de construção propostos contêm diversas vantagens e
desvantagens. Como por exemplo, através da boa orientação solar e da abertura dos vãos
consegue-se um aproveitamento de luz solar e uma boa ventilação passiva de forma a controlar a
temperatura no interior do edifício, sendo necessária a complementação dos métodos de
sombreamento (palas salientes, brise soleil e cortinas verdes), para proporcionar um bom
conforto térmico. Embora sejam bastante úteis, estes são sempre gastos redobrados na
construção de um edifício, necessitam também de manutenção constante e podem intervir
negativamente na forma estética de uma fachada.
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Abstract
This paper exposes the applicability study of the oedometer test to an existing silty sand soil,
from the city of Braganza, with the purpose to verify the applicability of this test to soils with
fines in his composition, in a region with predominance of granite residual soils, considering
that the granulometric curve of these soils are substantially different from the granulometric
curves of the soils that are usually tested. For this, two types of soils were collected, namely
intact samples of a silty sand, and a disturbed soil sample whose grains size distribution curve
built into laboratory corresponds to a high plasticity silt. Due to the greater predominance of
fines in the high plasticity silt, the mechanical behaviour of this soil, more conditioned by forces
of an electrochemical nature, serves as a comparative term to the mechanical behaviour of the
undisturbed samples of the silty sand, with a behaviour less dependent on these forces, thus
allowing to show applicability of the test to soils with lower percentage of fines, with a more
pronounced gravitational behaviour and, therefore, more atypical to the oedometer test. From
the results obtained for silty sand, a high value of the immediate settlement was verified after
each applied load cycle. Thus this observation, the beginning of the consolidation process
demands high accurate recording of the settlement that clearly identify the time that primary
consolidation begins. In this way, the implementation of the data acquisition system, allowing
the correct reading of the consolidation beginning, minimizing human errors, expands the
spectrum of soils existing in the region that can be study by the consolidation problematics
point of view.
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ESTUDO DE APLICABILIDADE DO ENSAIO
EDOMÉTRICO A UMA AREIA SILTOSA
Introdução
O processo de consolidação, por norma associado a solos finos, decorre da dissipação do
excesso de pressão neutra devido a tensões induzidas no terreno. Tais solos, constituídos por
partículas de argila, apresentam baixa permeabilidade, devido à elevada adesividade entre as
moléculas de água e a superfície das partículas de solo. Sendo um fenómeno associado a
variações volumétricas do maciço, que se processam num determinado período de tempo, a
sua ocorrência é suscetível de provocar o colapso ou anomalias de comportamento nas
estruturas que no solo se edificam. Assim, a estimativa da velocidade e da magnitude dos
assentamentos associadas ao fenómeno de consolidação deverá nortear o projeto de
estruturas, nomeadamente, através do valor de tensão a que se irá submeter o maciço [5]. A
relação tensão extensão, característica da avaliação do comportamento e da resistência dos
materiais, dita o limite da tensão a que os materiais devem ser solicitados, em conformidade
com o comportamento que em ensaio evidenciam. Na mecânica de solos, tais relações de
comportamento podem ser observadas mediante a realização de ensaios edométricos, ensaios
que permitem a determinação de parâmetros relativos à estimativa do tempo e da magnitude
de consolidação/assentamento, nomeadamente o coeficiente de consolidação cv, índice de
compressibilidade cc, módulo de compressibilidade av, e módulo de compressibilidade
volumétrica mv, para assim adequar a solicitação a que o solo deve ser submetido, mediante a
observação do seu comportamento em ensaio [4]. Parâmetros estes que no presente trabalho
serão determinados para uma areia siltosa e um silte de elevada plasticidade, que para
efeitos de referência ao longo do artigo serão denominados de solo A e solo B,
respetivamente.

Trabalhos Realizados
Para a realização dos ensaios, três edómetros e respetivas células de carga, com 80mm de
diâmetro e 20mm de altura em anel de liga metálica, com base biselada, do Laboratório de
Geotecnia do Instituto Politécnico de Bragança, foram instrumentados com sistema de
aquisição de dados, baseado em software LabView, com sensores LVDT, (Linear Variable
Differential Transformer), e respetiva placa de aquisição de dados, dotando assim o ensaio de
procedimento semiautónomo, minimizando erros na obtenção de leituras. Para mais
pormenores do equipamento usado recomenda-se a leitura de [3] e [2]. A ensaio foram
submetidas 3 amostras indeformadas de areia siltosa e também 3 amostras cujas curvas
granulométricas, construídas em laboratório, dizem respeito a um silte de elevada
plasticidade. Os dois solos foram classificados segundo a classificação unificada [1], tendo-se
obtido a classificação de SM (areia siltosa) para o solo A e MH (silte de alta plasticidade) para
o solo B. No Quadro seguinte estão apresentados alguns dos parâmetros físicos e de
identificação dos dois solos estudados, tendo sido efetuada a inundação dos provetes relativos
ao solo A, após aplicação do terceiro estágio de carga.
Estes dois tipos de solos, oriundos de uma região com predominância de maciços cujo
comportamento mecânico é ditado por forças essencialmente gravíticas devido à escassa
participação de finos na sua constituição e, portanto, com comportamento mecânico pouco
dependente de forças de natureza eletroquímica características dos solos coesivos. Sendo
estes solos dos mais finos já ensaiados no laboratório de geotecnia do Instituto Politécnico de
Bragança, o presente artigo tem como objetivo o estudo de aplicabilidade do ensaio a solos
de granulometria com maior percentagem de finos existentes na região, nomeadamente o
solo A, nas suas condições naturais, debruçando-se na fiabilidade da obtenção dos parâmetros
mecânicos que permitem a estimativa da velocidade e magnitude de assentamento, servindo
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o solo B, devido à sua granulometria mais fina, de base de observação de comportamento de
um solo mais característico do ensaio edométrico.
No presente artigo, o comportamento mecânico dos solos A e B foi comparado até ao valor de
tensão vertical aplicada de 315 kPa, aproximadamente 31 toneladas força por metro
quadrado. De referir que o limite de deslocamento dos edómetros foi atingido para valores de
tensão de 2500 kPa e de 627 kPa, para os solos A e B respetivamente, estando estes valores
relacionados com a compressibilidade dos solos. Atendendo à natureza dos solos em estudo
ser propensa ao fenómeno de consolidação, e ao facto de que neste tipo de solos por norma
se reduz a tensão a que se solicita o maciço, nomeadamente na execução de fundações
superficiais, julga-se suficiente o estudo comparativo de comportamento entre o solo A e o
solo B, e de aplicabilidade do ensaio ao solo A, ser efetuado até ao valor referido de tensão
vertical de 315 kPa, sendo que a problemática de aplicabilidade do ensaio ao solo A, é bem
evidenciada em todos os patamares de tensão nos quais o estudo incide. Os ensaios seguiram
os procedimentos relativos à norma [6], norma que prevê a realização do ensaio em amostras
não saturadas.
Quadro 1-Parâmetros físicos e de identificação dos solos A e B.
Solo
Gs
S (%)
w (%)
wP (%) wL (%)
 (kN/m3)
d (kN/m3)
A
17,4
15,58
2,75
44,4
11,75
13,2
25,0
11,8
B
17,7
13,10
2,65
95,4
35,4
34,6
50
15,4
 - peso volúmico; d – peso volúmico seco; Gs – densidade das partículas; S-grau de saturação;
w – teor em água; wp – limite de plasticidade; wl – limite de liquidez; IP – índice de
plasticidade.

Resultados obtidos nos ensaios
Parâmetro relativo ao tempo de consolidação, cv.
O coeficiente de consolidação, cv, que permite a estimativa do tempo associado à
consolidação primária é determinado para cada estágio de carga através da aplicação do
método de Taylor ou de Casagrande, representando-se em abcissa a raiz quadrada ou o
logaritmo do tempo, respetivamente, e em ordenada a altura do corpo de prova, sendo
possível após a sua determinação obter a estimativa do tempo de consolidação através da
expressão: [5]:
𝑇𝑣 ∙ 𝑑2
𝑡=
(1)
𝑐𝑣
em que t representa o tempo de consolidação (em dias), Tv o fator tempo (0,197 para 50% de
consolidação e 0,848 para 90% de consolidação), d a maior distância que uma molécula de
água terá que percorrer e por último, cv o coeficiente de consolidação (m2⁄ano). A magnitude
do assentamento imediato do solo A inviabiliza a aplicação do método de Casagrande, tendo o
parâmetro cv, sido determinado através do método de Taylor para os dois solos. A
determinação do parâmetro requer a identificação do início da consolidação primária,
consolidação esta que ocorre após um assentamento imediato que deverá ser identificado.
Assim, os resultados obtidos para a areia siltosa (solo A), revelam uma elevada magnitude de
assentamento imediato em todos os patamares de tensão evidenciado no registo dos primeiros
5 segundos de ensaio. No Quadro 2 apresentam-se os registos dos primeiros 20 segundos de
ensaio, relativos ao patamar de tensão vertical de 315 kPa, da variação da altura H, da
amostra a cada 5 segundos, da respetiva percentagem de variação relativa do patamar de
tensão (%h do h total), e da percentagem relativa a cada 5 segundos (%h). Com este
quadro pretende-se evidenciar a identificação do início da consolidação primária. Assim, é
possível verificar que para o solo A, cerca de 50% do assentamento total do patamar de carga
se verifica ao fim dos primeiros 5 segundos de registo, considerando-se assim que o
assentamento por consolidação se inicia após este tempo devido ao elevado valor do primeiro
registo da percentagem de assentamento, (%h), comparativamente aos restantes intervalos
de tempo. De salientar que o comportamento descrito foi observado em todos os patamares
de carga. Para o solo B, a discrepância do registo de assentamento dos primeiros 5 segundos,
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relativamente aos restantes intervalos de tempo, não é tão acentuada, verificando-se no
primeiro registo 8% do assentamento total do patamar de tensão, o que implica um menor
assentamento imediato comparativamente à magnitude deste assentamento observada para o
solo A. Assim, para o solo A, após a identificação da magnitude do assentamento imediato,
considera-se viável a determinação do coeficiente de consolidação cv, segundo a normal
aplicação do método de Taylor.
Quadro 2- Comportamento dos solos A e B nos primeiros 20 segundos de registo.
Solo A (315kPa)
% ∆h do
∆h total

Solo B (315kPa)

t (s)

H
(mm)

% ∆h a
cada 5s

H
(mm)

% ∆h do ∆ h
total

%∆ha
cada 5s

0

17,736

0

0

18,648

0,00

0,00

5

17,417

48,93

48,93

18,623

8,31

8,31

10

17,381

54,45

5,52

18,607

13,62

5,32

15

17,362

57,36

2,91

18,596

17,28

3,65

20

17,347

59,66

2,30

18,588

19,93

2,66

Após a determinação do assentamento imediato, os solos evidenciam similitude em
consolidação, pelo que a diferença dos valores de cv entre os dois solos se relaciona com as
distintas magnitudes de assentamento relativas a cada patamar de carga, quando estes se
encontram em claro processo de consolidação, julgando-se que o elevado valor do
assentamento imediato do solo A apenas se relaciona com a percentagem de areia existente
na sua constituição, repercutindo-se em uma superior permeabilidade, denotando assim o
solo A, um valor de cv aproximadamente 3,6 vezes superior comparativamente aos valores de
cv, que o solo B apresenta.
No Quadro 3 e na Figura 1 são apresentados os resultados dos coeficientes de consolidação,
cv, dos solos A e B, para todos os patamares de carga.
Na Figura 1 observa-se, sem surpresa, oscilação do parâmetro cv nos primeiros estágios de
carga nos provetes do solo A, sendo que nos provetes relativos ao solo B, argila siltosa,
reconstituída em laboratório, a variação do parâmetro cv, é muito menos pronunciada.
Observa-se também, que a oscilação do parâmetro tende a atenuar-se à medida que o solo
adquire algum grau de compacidade, sendo que para o solo B se observa uma oscilação muito
menos pronunciada, considerando-se plausível a adoção dos valores de cv, de 48,03 m2⁄ano
para o solo A, e de 13,4 m2⁄ano, para o solo B.
A aplicação da equação [1] aos resultados obtidos nos dois tipos de solo, permite desde já
evidenciar que para o mesmo grau de consolidação e as mesmas condições fronteira, a argila
siltosa irá demorar cerca de 3,6 vezes mais tempo a consolidar, evidenciando-se assim as
distintas permeabilidades entre os dois solos.

Tensão
(kPa)

Quadro 3- Valores do coeficiente de consolidação, Cv, dos provetes ensaiados.
Areia siltosa
Silte de alta plasticidade
(Solo A)
Média
(Solo B)
Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

12,49

57,48

36,96

22,25

31,48

68,36

41,77

64,24

Média

cv

Amostra 1

Amostra 2

Amostra 3

cv

48,46

47,63

12,11

11,60

18,34

14,02

65,44

55,09

11,63

10,41

11,24

11,09

51,92

50,14

55,43

12,79

13,38

9,64

11,93

80,80

41,97

39,15

42,96

41,36

16,74

13,99

12,97

14,57

158,86

41,59

56,64

47,20

48,48

16,46

14,63

14,08

15,06

314,99

38,86

41,26

40,26

40,13

13,41

15,27

12,56

13,74

Média

48,02

Média

13,40

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

079

70
Cv médio Solo A
48,02 m2/ ano
60

Cv (m2/ ano)

50

40

30

20

Solo B, amostra
Provete 11

Solo B, amostra
Provete 22

Solo B, amostra
Provete 33

Solo A, amostra
Provete 11

Solo A, amostra
Provete 22

Solo A, amostra
Provete 33

Cv médio Solo B

Cv médio Solo A

10
Cv médio Solo B
13,40 m2/ ano
0
0

40

80

120

160
Tensão vertical (kPa)

200

240

280

320

Figura 1 – Representação dos coeficientes de consolidação vertical cv em m2/ano dos solos A e B

Parâmetros mecânicos relativos à magnitude de consolidação, cc, av e mv
-

Estimativa de assentamento recorrendo ao índice de compressibilidade cc

O declive do troço virgem das curvas edométricas, onde em abcissa se representa o logaritmo
da tensão vertical e em ordenada o índice de vazios, que a cada incremento de carga diminui,
define o valor do índice de compressibilidade cc, do solo, ver Figura 2.
Assim, e segundo a Mecânica Clássica de Solos, o índice de compressibilidade, cc é
determinado por:
𝑐𝑐 =

𝑒1 − 𝑒2
log 𝑝2 − log 𝑝1

(3)

em que, (e1-e2), é a diferença entre o índice de vazios inicial e final referentes a um
determinado estágio de tensão vertical induzida, associado ao ramo virgem da curva
edométrica, e (logp2-logp1), a diferença entre o logaritmo das tensões associadas aos índices
de vazios e1 e e2. Ainda assim, as curvas dos ensaios edométricos deverão ser corrigidas
atendendo ao facto de que por mais cuidadoso que seja o processo de amostragem e
manuseamento das amostras, hipoteticamente indeformadas, estas sempre sofrem alterações
de maior ou menor magnitude. Objetivando uma superior aproximação ao estado do solo in
situ, o declive que define o parâmetro cc, deverá ser corrigido segundo a construção empírica
de Schmertmann, [5].
Dada a extensão do trabalho realizado, optou-se por apresentar de forma resumida os valores
obtidos dos índices de compressibilidade cc, dos provetes de ensaio relativos aos solos A e B,
após aplicação da correção empírica de Schmertmann, ver Quadro 4.
Para o solo A, o declive do ramo virgem cc, corrigido, pouco varia aquando da utilização de
uma tensão máxima de 315 kPa ou de 2500 kPa, sendo que a discrepância dos valores do
índice de vazios que este solo apresenta se relacionará com o facto de que ainda que
retiradas da mesma profundidade, as amostras serem oriundas de pontos distintos de um
terreno relativo a um estaleiro de obras.
Sendo a curva granulométrica do solo B construída em laboratório, não existindo necessidade
de correção do valor de cc. A correção de Schmertmann, cuja aplicabilidade é discutível
segundo alguns autores, que de forma muito subtil incrementa o declive do troço virgem,
efetuada para o solo B, visou apenas o estudo de aplicabilidade do método, uma vez que o
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valor de 42% de e0, necessário à aplicação do mesmo, muito se distancia do valor mínimo do
índice de vazios alcançado relativo ao patamar de tensão induzida de 315 kPa.
Observa-se assim que o solo A, apresenta um parâmetro mecânico intrínseco que à priori
denota o dobro de suscetibilidade a variações volumétricas relativamente à suscetibilidade
que o solo B apresenta. Não incidindo o estudo que se apresenta na natureza do mineral de
argila constituinte dos solos A e B, parte significativa desta maior suscetibilidade relacionarse-á com as diferenças do grau de saturação entre os dois solos, dado o solo A ter sido
ensaiado nas suas condições naturais, e obviamente com as diferenças de granulometria que
os dois solos apresentam, patente na nomenclatura atribuída segundo a classificação
unificada [1].
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Figure 2 – Curvas edométricas das 3 amostras dos dois solos.
Quadro 4 – Valores corrigidos segundo Schmertmann, do índice de compressibilidade Cc
Solo A
Solo B
0,2083
0,1887
0,2292
0,1009
0,1010
0,1072
Valor médio
0,2087
Valor médio
0,1030

Salienta-se que o estudo que se apresenta incide na aplicabilidade do ensaio edométrico a um
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solo com elevada percentagem de finos na sua constituição num contexto de maciço em que
tal participação de finos não abunda. Refere-se ainda que a norma [6], prevê o ensaio em
condições da amostra não saturada e eventual submersão dos provetes para estágios de
tensão vertical que simulem futuras condições de solicitação do maciço, facilitando assim a
identificação de solos potencialmente colapsíveis.
Para solos normalmente consolidados, a estimativa da magnitude de assentamento por
consolidação é dada pela fórmula:
𝑆𝐶 =

′
ℎ0
𝜎𝑣0
+ ∆𝜎𝑣′
∙ 𝑐𝑐 ∙ 𝑙𝑜𝑔
′
1 + 𝑒0
𝜎𝑣0

(4)

em que, Sc é o assentamento por consolidação em metros, h0 a espessura do estrato
compressível em metros. Para as estimativas Sc, de assentamento relativas aos solos A e B, foi
considerado o valor médio dos índices de vazios e0 (ver quadro 5), relativos ao início do tramo
virgem dos três provetes, observados nas figuras 3, sendo que para o solo B, devido á sua
granulometria ser construída em laboratório, os valores de e0 referentes ao início do troço
virgem estarão relacionados com o grau de compacidade conferido aos provetes em
laboratório. Refere-se ainda que a estimativa de assentamento negligencia o tramo de
recompressão devido à sua diminuta magnitude, pelo que a estimativa do valor da magnitude
de consolidação se reporta ao tramo virgem e, portanto, na consideração do valor médio do
índice de vazios do início deste tramo.
Quadro 5 – Valores médios do índice de vazios inicial, e0, relativos ao tramo virgem da curva edométrica.
Solo A
Solo B
0,6957
0,9467

Relativamente aos parâmetros de tensão, a estimativa do assentamento por consolidação Sc,
irá então depender do valor da tensão induzida, ∆’v, e do valor da tensão vertical de
repouso, ’v0, devendo a determinação destes parâmetros reportar-se ao ponto central do
estrato compressível.
Na Figura 3 estão representadas as relações entre a tensão vertical induzida ∆’v, e o
respetivo assentamento por consolidação estimado, ∆h, para 1 metro de espessura de estrato.
As equações de aproximação apresentadas na figura, denotam a relação de magnitude de
assentamento entre os dois solos de aproximadamente 2,3, sendo possível afirmar que para
idêntico valor de tensão induzida e espessura de estrato, o solo A irá assentar cerca de 2,3
vezes mais que o solo B.
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Figure 3 – Assentamentos estimados, ∆h (cm), para 1 metro de espessura de estrato h_0=1m, em função da tensão
induzida ∆σ’v (kPa)

Dada a relação do índice de compressibilidade cc, entre os dois solos ser de aproximadamente
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2, e atendendo à elevada aproximação do valor de tensão vertical de repouso admitida para
os dois solos, a diferença de aproximadamente 2,3 do valor da estimativa da magnitude de
assentamento, justificar-se-á com o menor índice de vazios inicial e0, que o solo A apresenta,
que segundo a equação 4, se repercute num maior valor de assentamento.
-

Estimativa de assentamento segundo os coeficientes de compressibilidade av, e
coeficiente de compressibilidade volumétrica mv.

Para além do exposto no ponto anterior, a estimativa de assentamento pode também ser
obtida através da relação da variação de índice de vazios com o valor do incremento de
tensão av, ou através da relação da extensão volumétrica com o valor do incremento de
tensão mv, sendo que ambos parâmetros se relacionam mediante as equações: [5]
∆𝑒
∆𝜎´𝑣

(5)

𝑎𝑣
. ℎ . ∆𝜎´𝑣
1 + 𝑒0 0

(8)

𝑎𝑣 =
𝑆𝑐 =

𝜀𝑣𝑜𝑙
∆𝜎´𝑣
1
𝑚𝑣 =
.𝑎
1 + 𝑒0 𝑣
𝑚𝑣 =

(6)

𝜀𝑣𝑜𝑙 = ∆ℎ ℎ0

(7)

(9)

𝑆𝑐 = 𝑚𝑣 . ℎ0 . ∆𝜎´𝑉

(10)

Dos coeficientes referidos, o coeficiente de compressibilidade volumétrica, mv, é aquele que
melhor evidencia em termos gráficos a diferença de comportamento mecânico dos dois solos.
Mais uma vez, observa-se a maior deformabilidade do solo A comparativamente à
deformabilidade do solo B.
Na Figura 4, estão expostas as suscetibilidades que os dois solos apresentam relativamente a
deformações volumétricas segundo o aumento da tensão vertical efetiva.
Do exposto e mediante a observação da Figura 5, constata-se elevada aproximação dos
valores estimados para as magnitudes de assentamentos dos solos A e B, Sc, segundo os
parâmetros mecânicos, cc, av e mv, sendo a estimativa fornecida por estes dois últimos
coeficientes idêntica, uma vez que estes parâmetros se relacionam entre si.
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Figure 4 – Diagrama 𝜎´𝑣 − 𝜀𝑣𝑜𝑙

A relativa discrepância dos valores da estimativa de assentamento observada para o solo A,
que incrementa de forma significativa o valor do assentamento deste solo, mediante a
estimativa segundo cc, estará relacionada com a heterogeneidade que este solo apresenta,
sendo que uma observação mais atenta da sua curva edométrica, ver figura 2, permite
verificar que o declive dos tramos virgens relativos aos vários patamares de carga não
apresentam declive constante, evidenciando-se esta diferença nos últimos patamares de
tensão, pelo que o valor de cc admitido, será uma aproximação ao real declive de cada troço,
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que se repercutirá numa discrepância de estimativa. No entanto as discrepâncias observadas
também podem estar relacionadas com a correção de Schmertmann que se realizou aos
resultados dos ensaios. Já para o solo B, a aproximação da estimativa da magnitude de
assentamento fornecida pelos parâmetros cc, av e mv considera-se muito satisfatória,
apresentando este solo uma muito maior homogeneidade da sua constituição, podendo a
discrepância evidenciada estar relacionada com a correção de Schmermann efetuada.
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Figure 5 – Magnitude de assentamento, Sc, segundo os parâmetros mecânicos Cc e av-mv para os solos A e B, para 1
metro de espessura de estrato.

Conclusões
A magnitude de assentamento imediato, do solo A, registada nos primeiros cinco segundos
pelo sistema de aquisição de dados, sendo várias vezes superior ao que por norma se verifica
nos solos em que o ensaio se realiza, torna fundamental a identificação da transição entre o
assentamento imediato e o assentamento primário, sendo este último do domínio de
aplicação da teoria da consolidação. A automatização de registo permite uma muito superior
resolução do processo de consolidação, que se revelará fundamental em solos de
granulometria atípica ao ensaio. A automatização do processo de aquisição de dados, para
além de minimizar o erro humano, alarga o espetro de aplicabilidade do mesmo,
nomeadamente a solos mais difíceis ou mesmo impossíveis de ensaiar, ou na obtenção de uma
estimativa do coeficiente de consolidação, cc muito mais refinada.
Adicionais inerentes ao facto da granulometria do solo A ser atípica ao ensaio, como denota o
elevado valor médio obtido de cv, de 48,02 m2⁄ano, sendo que os parâmetros mecânicos que
permitem tal estimativa confluem em resultado.
Salienta-se ainda que a teorização do modelo de consolidação implica o assumir de
considerações que algo se afastam do real comportamento do solo, nomeadamente o assumir
da elasticidade linear. Ainda que neste contexto o conhecimento do desenvolvimento de
tensões em profundidade permita uma estimativa mais aprimorada do valor real do
assentamento.
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Abstract
In the course of history, the resourse to the industrial appears as a constant in the works of a
whole series of artists, who seem to take it as a point of reference and inspiration in the
configuration and development of their proposals. The movements of abstract expressionism
and pop art in the United States, which positioned New York as the international capital of art
after the end of World War II, laid the foundations for a new current, which would look again
at the industry at a very early stage of its own manifestation. Donald Judd, as one of the most
prominent artists of that new trend, which would be called minimal art, approached in the
beginning of his artistic activity to that field of the industrial, determining some of the most
important characteristics of his sculptural production and of the whole movement. With all
this, the research tries to analyze the resourse to the industry in the artistic creation carried
out by Donald Judd, fundamental in the configuration of some of the most important ideas of
his works, his specific objects.
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Arte e industria.
Reflexiones en torno a la configuración de los
objetos específicos de Donald Judd

Figura 1 – Imágenes pertenecientes al catálogo de la muestra Twentieth Century Engineering, celebrada en 1964 en el
Museum of Modern Art de Nueva York. Fuente: Museum of Modern Art.

A lo largo de la historia, han sido muchos los artistas que, movidos por sus intereses hacia todo
lo relativo a la industria, han desarrollado unas creaciones artísticas que toman lo industrial
como referencia y fuente de inspiración. Las obras pictóricas de finales del siglo XIX pudieron
constituir un punto de partida en este tipo de creaciones pero, según Luis Badosa, catedrático
de pintura de la Universidad del País Vasco, no sería hasta el siglo XX cuando el artista despierta
por completo ante esta realidad que se convierte en motivo de muchas de sus obras [1]. Hasta
1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, esa referencia a la industria se manifestaría
explícitamente en las pinturas de esos artistas, que reinterpretaban sus formas bajo el prisma
de los distintos movimientos artísticos a los que se vinculaban sus propuestas.
En este sentido, e introduciendo en Estados Unidos las inquietudes más novedosas de la plástica
europea, fueron dos exposiciones las que, según Badosa, contribuyeron a destacar el papel de
la máquina y su vinculación con el arte: Machine-Age Exposition, celebrada en 1927, y The Art
in the Industry, celebrada en 1928. Pero los esfuerzos que el historiador del arte Alfred H. Barr
Jr. hiciera como director del Museum of Modern Art de Nueva York por impulsar el arte de la
abstracción, contrario al arte figurativo, le llevarían a organizar importantes muestras como la
decisiva exposición de 1934 titulada Machine Art, en la que todo un repertorio de elementos
industriales adquirían la condición de obras de arte. Esta notable exposición, comisariada por
el arquitecto Philip Johnson, sustituyó la representación de la imagen de la industria por los
propios objetos industriales en sí mismos, elevándolos a la condición de escultura.
Pero tras 1945, y con una compleja maquinaria industrial que perdía su uso, la ciudad de Nueva
York encaraba así una nueva etapa histórica, en la que la industria volvería a ejercer influencia
sobre la creación artística. Los movimientos del expresionismo abstracto y del pop art, que
posicionaron a Nueva York como capital del arte a nivel internacional, anticiparon algunas de
las características de un nuevo arte, que miraría nuevamente a la industria en su definición
preliminar. En esta nueva tendencia, que sería conocida como minimal art, Donald Judd, como
uno de sus artistas y críticos más destacados, realizó distintas aproximaciones al ámbito
industrial en una etapa muy temprana de su actividad escultórica, que determinaron algunas
de las características más importantes de su propuesta artística y de todo el movimiento. Así,
la investigación trata de analizar el papel que desempeñó la industria en el desarrollo creativo
de Donald Judd que, junto con otra serie de influencias que no se analizan en este estudio, dio
lugar a la configuración de sus obras, sus objetos específicos.
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La imagen de la industria en la definición de la forma
Con la publicación en 1965 a través de la revista Contemporary Sculpture: Arts Yearbook 8 del
destacado ensayo de Donald Judd titulado Specific Objects, que abordaba el panorama artístico
de Nueva York a comienzo de los sesenta, el artista estadounidense ya hacía referencia a la
forma como una de las características fundamentales de la nueva tendencia que sería conocida
como minimal art. Según afirmara en su escrito, “cualquier objeto tridimensional puede tener
cualquier forma, regular o no” [2], siempre que el conjunto constituya una forma en el sentido
pleno del término, alejada del carácter representacional de la tradición pictórica europea del
periodo artístico anterior. Pero en el contexto neoyorquino, y como ya intuían los artistas del
expresionismo abstracto, el marco del cuadro dejaba de ser un límite en la representación de
la realidad y el cuadro constituía una forma en sí misma. Tomando ese carácter formal que
habrían definido con sus obras algunos de esos pintores neoyorquinos de mediados del siglo XX,
la creación artística parecía apuntar hacia una configuración de la forma, que se expresaba a
través de unas nuevas propuestas que adquirían la condición de objetos.
Sin embargo, en la interpretación del lenguaje más personal que habría desarrollado Donald
Judd con su obra, resulta muy destacada la lectura formal que el artista efectúa en la reseña
de la influyente exposición titulada Twentieth Century Engineering, celebrada en 1964 en el
Museum of Modern Art de Nueva York. En la reseña, publicada en octubre de ese mismo año
en la revista Arts Magazine, Judd comienza afirmando que las construcciones que la ingeniería
había generado en la primera mitad del siglo XX, “constituyen las mejores cosas visibles hechas
en el siglo” [3]. Así, centra su atención en las formas de esas estructuras, reconociendo de la
ingeniería que “no toda ella es ciencia y parte de ella es arte” [3].
Judd reconocía así el carácter escultórico de las formas industriales, en los mismo términos en
los que lo habría hecho Arthur Drexler, director del departamento de arquitectura del Museum
of Modern Art, en el catálogo que se elaboró con motivo de la exposición. Según Drexler, esas
estructuras industriales habrían dado buena cuenta de la capacidad de nuestra civilización para
igualar la grandeza de las formas arquitectónicas empleadas por otras civilizaciones anteriores
como la romana o la egipcia [4]. Al igual que todas esas grandes obras del pasado, el patrimonio
industrial al que hacía alusión Drexler habría empleado toda una serie de formas geométricas
muy reconocibles, dando como resultado una belleza “producto del análisis racional y de la
resolución de problemas” [4]. Con ello, a través de argumentos de racionalidad, la arquitectura
industrial del periodo seleccionado se presentaba como portadora de una cualidad rotunda y
escultórica, donde la estructura se ponía al servicio del desarrollo formal. Lo imaginativo y
artístico de esa arquitectura se concretaba de ese modo con ejemplos destinados a graneros,
refinerías o centrales nucleares (Figura 1), donde las formas adquirían un peso destacado en la
percepción del conjunto, libres de todo tipo de detalles superficiales que se alejaran de la más
extricta funcionalidad a la que daban servicio. Aunque Donald Judd en su reseña también valora
la funcionalidad de esas construcciones, se centra fundamentalmente en su apariencia, por la
que llega a comparar algunas de esas estructuras industriales con las líneas plásticas que
estaban desarrollando con sus obras artistas como Jean Hans Arp. La relación formal que se
establecía entre la referida arquitectura y el arte parecía llamar poderosamente la atención
de Judd, que se expresaba en la reseña del siguiente modo:
“Hasta hace poco, el arte ha sido una cosa y todo lo demás ha sido otra. Estas
estructuras son arte y todo lo construido lo es también. Cualquier distinción tiene que
estar formulada dentro de esta suposición. Las formas del arte y del no-arte siempre
han estado conectadas; sus manifestaciones no deben separarse como se ha hecho. La
separación se origina en parte por los coleccionistas y conocedores, de donde nace la
historia del arte. Es preferible considerar el arte y el no-arte como una sola cosa y
establecer luego diferenciaciones. Las formas de la ingeniería son más generales y
menos particulares que las formas del mejor arte. […] Las formas geométricas sencillas
con poco detalle suelen ser tanto estéticas como generales” [3].
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Figura 2 - Imágenes comparativas del boceto para objeto realizado por Donald Judd en 1963 y presa sobre el río Chiese,
Italia, construida en 1957. Fuente: Judd Foundation; Museum of Modern Art.

Figura 3 – Imágenes comparativas del objeto de Donald Judd titulado To Dave Shackman, realizado en 1964, y sección
del Vertical Assembly Building en Merritt Island, Florida. Fuente: Judd Foundation; Museum of Modern Art.

Figura 4 – Imágenes comparativas de la exposición Primary Structures, celebrada en 1966 en el Jewish Museum, y
observatorio solar en Kitt Peak, Arizona, de 1962. Fuente: Jewish Museum of New York; Museum of Modern Art.

Atendiendo a esas palabras, enunciadas por Judd en su reseña como un planteamiento teórico
que vinculaba lo artístico y lo arquitectónico a través de la forma, resulta muy destacada la
relación que puede establecerse entre algunas de las construcciones presentes en la muestra y
algunos de los primeros objetos tridimensionales que el artista comenzara a elaborar como
punto de partida en su creación espacial. El dibujo preparatorio que realizara en 1963 para una
de sus obras, parece reproducir algunas de las grandes presas o diques que se exponían en la
muestra (Figura 2). Sin embargo, uno de sus primeros objetos, realizado en 1964 coincidiendo
con la referida exposición del Museum of Modern Art, ya ejemplificaba el recurso a la forma
como característica fundamental, determinada desde la definición estructural del conjunto. La
obra, titulada To Dave Shackman, podría reproducir cualquiera de los módulos del proyecto
para el Vertical Assembly Building en Merritt Island, Florida, que también formaba parte de la
exposición (Figura 3). El recurso a esas formas geométricas, empleadas en la construcción
industrial del siglo XX y a las que miraba el arte neoyorquino con exposiciones como Twentieth
Century Engineering, supuso la primera cualidad que incorporarían a sus propuestas no solo
Donald Judd, sino el conjunto de artistas que integraron el minimal art.
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La organización en 1966 de la exposición Primary Structures en el Jewish Museum de Nueva
York sería la confirmación, por parte de esa nueva generación de escultores en la que Judd se
encontraba, del empleo de esas geometrías deudoras de las formas industriales, así como de
algunas de las obras de artistas como Tatlin y Malevich con los que también se les ha asociado
[5]. Dispuestos sobre el suelo y las paredes del museo, los distintos objetos que componían la
muestra captaron la atención de un público internacional que asistía a la presentación de unos
nuevos objetos artísticos, que no eran ni pintura ni escultura, pero que hacían referencia a un
elemento básico en la creación del arte: una geometría elemental y rectilínea, caracterizada
por la economía de su lenguaje. Las formas de esa naturaleza básica que se abrían paso en el
espacio real de las tres dimensiones al que Judd se refería, parecían reproducir también algunas
de las construcciones que tan solo un par de años antes se habían expuesto en la célebre e
influyente exposición Twentieth Century Engineering (Figura 4). La imagen de esos edificios
parecía estar presente en la configuración del nuevo movimiento.
Así mismo, el carácter anónimo que evocaban esas formas industriales se trasladaba también a
las estructuras minimalistas, que eliminaron todas las señales de subjetividad y autoría para
lograr un distanciamiento emocional del autor. En el caso de Judd, a partir de 1964 dejaría de
elaborar directamente sus creaciones, apostando por un proceso creativo que miraba de nuevo
hacia la industria y que, a través de los materiales, desarrollaría esas formas geométricas,
tridimensionales y de aparente sencillez vinculadas a lo industrial.

Materiales y procesos industriales para un nuevo arte
Con el objetivo de alcanzar una construcción eficaz en la confección de las nuevas entidades
tridimensionales, así como el deseado distanciamiento del autor, se hacía necesario emplear
un método productivo similar al de la edificación, la escenografía o la moda, con la proyección
y definición previa de los objetos a través del dibujo, hasta llegar a los detalles constructivos
del montaje que posibilitaban la construcción de las formas. Esa representación planimétrica
permitía de ese modo articular el proceso creador y comunicar, como en la propia arquitectura,
“aquellas teorías ligadas a su pensamiento crítico” [6].
Pero el origen o justificación del empleo de ese nuevo método productivo se posibilitó debido
al contexto en el que los artistas habían desarrollado sus etapas formativas o de iniciación en
el arte. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la gran industria de los Estados Unidos había
dejado de producir armamento, pasando así a centrar sus esfuerzos en los bienes de consumo.
En una suerte de reinvención, las fábricas americanas pusieron al servicio de la población sus
técnicas de producción en masa, que los movimientos artísticos de mediados del siglo XX en
Nueva York aprovecharon en sus propuestas. Mientras que artistas del pop art como Andy
Warhol hicieron uso de las imágenes de la producción en masa para su arte con un tono crítico,
minimalistas como el propio Judd tomaron prestados los materiales y las técnicas industriales,
desarrollando un nuevo repertorio de formas que aseguraban sus intenciones en la eliminación
de la expresión del artista. De ese modo, los artistas del minimal art se alejaron en gran medida
de aquellos materiales tradicionales que había empleado el arte hasta ese momento, y con esos
productos de corte industrial consiguieron eliminar la evidencia de la mano del artista que se
reconocía en las pinturas de la tradición anterior. Sobre todos esos materiales que empezaron
a emplearse por el nuevo movimiento expresa Judd lo siguiente:
“Las tres dimensiones posibilitan el empleo de todo tipo de materiales y colores. La
mayoría de las obras recurren a nuevos materiales que acaban de salir al mercado o
que no habían sido utilizados anteriormente en el ámbito del arte. Hasta ahora se había
sacado muy poco provecho de toda la gama de productos industriales y seguirá siendo
así durante algún tiempo debido a su coste. […] Los materiales varían mucho y son
sencillamente materiales: formica, aluminio, acero laminado en frío, plexiglás, cobre
rojo o amarillo, etc. Son específicos, y si se emplean directamente, son aún más
específicos. Hay cierta objetividad en la identidad de un material” [2].
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Figura 5 – Imágenes del taller metálico de Berstein Brothers y folleto con las características técnicas de los materiales
que Donald Judd empleara en alguna de sus obras. Fuente: Judd Foundation.

Figura 6 – Imágenes de algunos de los planos y detalles constructivos que Donald Judd elaboraba para dar las pautas e
instrucciones precisas en la construcción de sus objetos específicos. Fuente: Judd Foundation.

Figura 7 – Imágenes correspondientes a la definición constructiva y al resultado final de la obra de Donald Judd titulada
To Susan Buckwalter, realizada en el año 1964. Fuente: Judd Foundation.

Con ese planteamiento, y previamente a la construcción física en el espacio, el artista tendría
que dar respuesta a la utilización de esos nuevos materiales de carácter industrial de los que
se serviría el minimal art, que respondían a unas técnicas muy precisas. Además, la deseada
intensidad objetual dependería del acierto en la disposición de las juntas de los elementos que
compondrían sus creaciones, una necesidad compartida con los ámbitos afines de la moda y la
arquitectura. Dando continuidad al proceso creativo, Judd elaboraría toda una serie de planos
de taller para dar las instrucciones precisas en la construcción de esos diseños, que encargaba
a talleres como Berstein Brothers, con quien trabajó en la mayoría de sus obras (Figura 5). El
hecho de recurrir a esos nuevos materiales y técnicas industriales, delegando la fabricación y
montaje a empresas externas, hacía necesario especificar toda una serie de pautas y detalles
constructivos, que no dejaran lugar a dudas sobre la materialización de sus obras.
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Si examinamos estos documentos (Figura 6), la referencia al ámbito arquitectónico e industrial
es evidente. Todos ellos comienzan con una breve descripción técnica, donde Judd enuncia las
características materiales y dimensionales, como si se tratara de una memoria constructiva o
una ficha técnica para la fabricación de cualquier elemento constructivo del propio proyecto
arquitectónico. De esa manera, Judd asume el control de un sistema productivo que requiere
intermediarios, a los que se debe transmitir esas especificaciones concretas de los diseños
previamente conceptualizados en bocetos. Así, pasa a definir gráficamente todas las medidas
concretas de esos diseños, prestando gran atención a la manera en la que los materiales se
articulan para conseguir el carácter holístico o de totalidad en sus objetos.
A través de todo ese conjunto de detalles constructivos, se representa el deseo y propósito del
artista por conseguir un resultado de una claridad y limpieza, que tenga su reflejo en las
cualidades del espacio al que aspira. Las cotas y anotaciones que se incorporan terminan de
definir lo tanteado en los croquis para completar su materialización física. Si analizamos
minuciosamente esas especificaciones del artista estadounidense, pueden reconocerse tres
niveles de definición. En primer lugar, Judd precisa la dimensión de los elementos medida en
pulgadas. De ahí pasa a concretar las uniones de esos componentes con términos como studs y
fuse, en alusión a los tornillos o espárragos, y a las juntas o costuras soldadas. Y por último, el
artista establece los acabados con expresiones como paint cad red, para acabar así de fijar las
disposiciones que completan su creación espacial.
En definitiva, todos esos dibujos que Donald Judd confecciona como dispositivo de instrucción
para el montaje de sus diseños, completan de esa forma el desarrollo técnico de su trabajo
artístico, orientado a su materialización en un espacio que compartiría con el propio diseño
arquitectónico (Figura 7). Es por ello que esos documentos gráficos ya apuntarían hacia un
control material y dimensional de las características de ese espacio, que sería activado de
manera posterior a través de la percepción. Los objetos específicos de Judd se convertirían así
en una unidad material, mostrando ante la mirada del espectador unas cualidades industriales
que, en palabras del propio artista, ofrecen algo interesante que mirar [2].

De la espacialidad industrial a los objetos específicos
El desarrollo de la idea espacial en el objeto minimalista tendría para Donald Judd mucho que
ver nuevamente con la industria. Más concretamente, con la asimilación de los espacios de la
arquitectura y, de una forma espacial, de su patrimonio industrial. La mayor exploración
espacial de su obra se produciría en la segunda mitad de la década de los sesenta, momento
que coincide con la compra en el Cast Iron District de la ciudad de Nueva York de un edificio
de hierro fundido de carácter industrial, diseñado por Nicholas Whyte y construido en 1870. El
edificio, destinado originalmente a la producción textil, constituía la esquina de una manzana
neoyorquina, el 101 Spring Street, y se componía de cinco plantas sobre rasante y dos sótanos,
todo ello perfectamente iluminado a través de los grandes vidrios que componían la fachada.
Dicha espacialidad, destinada en origen a la producción, almacenamiento y venta, supondría el
lugar perfecto en el que Judd establecería su vivienda y su estudio, en el que determinaría las
cualidades espaciales de sus objetos y la instalación permanente del arte (Figura 8).
Eso fue posible en el caso de Donald Judd, al igual que en el de otros artistas, debido al traslado
de muchas de las empresas industriales asentadas entre el distrito financiero de Wall Street y
el centro de Manhattan, ante los deseos del planificador Robert Moses por ejecutar el proyecto
del Lower Manhattan Expressway, que llevaría a demoler gran parte de la zona. Este hecho,
que llevó a muchas empresas a instalarse “fuera de Nueva York de manera definitiva” [7], no
tardaría en ser respondido por personalidades muy relevantes en el activismo neoyorquino como
Jane Jacobs, a la que se unirían otras voces como la del propio Judd. El artista, que llegó a
proponer organizaciones de participación ciudadana para resistir frente a ese amenazador
proyecto [8], fue consciente del potencial espacial de todos esos edificios, cuyos dueños los
habían abandonado cediendo a dichas presiones de Moses.
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Figura 8 – Imágenes del exterior y del interior del edificio en el 101 Spring Street que Donald Judd comprara en la
ciudad de Nueva York en 1968 para convertirlo en su vivienda y estudio. Fuente: Judd Foundation.

Figura 9 – Imágenes comparativas del diseño de una de sus obras de la serie stacks y del edificio en el 101 Spring Street,
del que puede apreciarse así mismo el resultado interior de su propuesta. Fuente: Judd Foundation.

Figura 10 – Imágenes del exterior y del interior de la propuesta artística y de rehabilitación que Donald Judd llevara a
cabo en los pabellones de artillería de Fort D. A. Russell de Marfa, Texas. Fuente: Chinati Foundation.

Con ese planteamiento Judd encaraba una intervención en un edificio industrial que, como la
mayoría de la zona, había sido maltratado en su primer uso. Así, las intervenciones que Judd
realizara en el edificio consistieron en respetar el conjunto, puesto que debía “ser reparado y,
fundamentalmente, no transformado” [9]. Reconociendo la apertura del espacio interior en su
concepción original, Judd realizó una labor de limpieza para dejar visible la espacialidad de las
distintas plantas, a las que solo incorporaría elementos tipo mueble que responderían a las
necesitades propias de una vivienda. En algunas de las plantas, Judd emplearía toda una serie
de planos de madera en suelos, techos y paredes, que contribuían a reforzar las cualidades de
ese espacio interior en el que sus objetos se dispondrían. De ese modo, esta aproximación que
Judd realizara a un edificio industrial, se convirtió en una exploración artística del espacio en
la configuración de sus objetos específicos. Según explica el propio Judd:
“Las circunstancias de partida fueron muy simples: las plantas debían estar abiertas; la
disposición de las ventanas en cada planta no debía romperse; y cualquier cambio debía
ser compatible. Mis premisas o condicionantes fueron que el edificio fuera útil para
vivir y trabajar y, lo que es aún más importante, que fuera un espacio en el que poder
instalar mi trabajo y el de otros artistas” [9].
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En esos términos, la interrelación que se producía en el 101 Spring Street entre su arquitectura
y las piezas desarrolladas en su interior, condujo al diseño de muchas otras obras que incidían
en el espacio como cualidad principal. Como él mismo reconoce, “varias ideas fundamentales
de mis obras han surgido al pensar en el espacio y en la situación concreta de ese edificio” [10].
Tal es así, que la concepción de algunas de sus más famosas obras, como las pertenecientes a
la serie stacks, guardan una estrecha relación en su diseño y concepción con el planteamiento
espacial y general del propio edificio de 101 Spring Street (Figura 9). Pero al margen de esas
comparaciones, lo más destacado para Judd en su intervención lo supuso la configuración de
un espacio que le habría permitido definir la espacialidad de unos objetos, configurando toda
una serie de familias espaciales con las que alcanzó éxito a nivel internacional.
Esa experimentación con la espacialidad, que le llevó a definir instalaciones permanentes en
las que las obras se exponían de una forma adecuada al espacio, fue llevada a cabo no solo en
el edificio de Nueva York, sino en otros edificios de carácter industrial en la localidad de Marfa,
Texas. Su intervención en los edificios que componen The Block y que habría adquirido en 1974,
supuso una continuación de la labor investigadora sobre el espacio iniciada en el 101 Spring
Street de Nueva York. Pero donde Judd realiza un esfuerzo más destacado en la recuperación
de un espacio industrial sería en los antiguos pabellones de artillería de la base militar Fort D.
A. Russell de la localidad tejana (Figura 10) que, reconvertidos para la exposición permanente
del arte en la década de 1980, ponían “en valor la historia del lugar, a través de soluciones que
abogaban por el equilibrio preciso entre materia, espacio y color” [11].
Puede decirse que, a través de las distintas intervenciones llevadas a cabo en el patrimonio
industrial de Nueva York y Marfa, Judd desarrolló una labor de experimentación, análisis y
creación de espacios, que definieron las características espaciales de sus objetos específicos.
El trabajo con el espacio sería por tanto clave en el desarrollo de sus propuestas, donde esa
apropiación de la espacialidad, unida al empleo de determinados procesos y a la utilización de
materiales industriales, hacían diluir los límites entre lo artístico y lo arquitectónico.

Consideraciones finales
Las distintas aproximaciones efectuadas por Donald Judd al ámbito de lo industrial, ponen de
manifiesto cómo el arte y la industria interrelacionaron en el minimal art, como venía
ocurriendo en la creación artística internacional desde principios de siglo. La fascinación del
artista en los años sesenta por las formas de la industria, su espacialidad, así como por los
materiales y procesos industriales, pudo influir en la configuración de sus objetos específicos.
Desde ese momento, y hasta su muerte en el año 1994, la forma, el material y el espacio se
convirtieron en tres de las ideas más importantes de su propuesta artística.
Así pues, ese interés de Donald Judd por lo industrial puede leerse como una transversalidad
que trasciende los límites del arte y la industria. De ese modo, los acercamientos analizados
evidencian toda una serie de estrategias, que no son otra cosa sino la posición o actitud de
Judd en relación a lo industrial: en primer lugar, asimila las formas de la industria en un proceso
de revisión; en segundo lugar, emplea los materiales y los procesos industriales con una actitud
de reinvención; y, en tercer y último lugar, se apropia del espacio propio del patrimonio
industrial, como una vía de reutilización para la instalación del arte. Como consecuencia, todos
esos casos habrían dado lugar al desarrollo de los objetos específicos de Donald Judd, y que
deja patente la influencia que pudo desempeñar la industria en la configuración de su arte.
Con todo ello, la forma, el material y el espacio no solo habrían jugado un papel muy destacado
en la configuración de las obras de Judd, sino que se presentaron como las ideas fundamentales
que encumbraron al minimal art a lo más alto del panorama artístico internacional. Aspectos,
así mismo, que implicaron un distanciamiento con respecto a las prácticas artísticas anteriores
y que evidencian, como se ha expresado, su relación con el ámbito de la industria.
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Abstract
Birds continue to be one of the main factors of loss by producers in the region of Beira Interior.
Fruits such as peaches and cherries continue to be damaged and their trees destroyed due to
bird crop attacks. There are several methods to disperse birds, but all have low effects in the
long-term as they demonstrate low variability and high maintenance. Drones are systems that
are capable of dispersing birds due to their high mobility. Together with the use of audiovisual
technologies, increase the effectiveness of the bird dispersion. However, to get the most out
of each flight it is required to understand birds’ movements. Thus, a monitoring system is
required. In this article, a technological solution is proposed that uses drones and aggregates
the monitoring and dispersion systems so maximum effectiveness in bird dispersal is achieved.
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Sistema de Monitorização e Dispersão de Aves
1. Introdução
De acordo com INE [1], existem 120.230 pessoas empregadas com atividade económica na área
da agricultura, produção animal, caça e silvicultura, o que faz destas e de todos os seus ramos,
setores importante para a economia nacional. Assim, torna-se imperativo avaliar todas as
causas das perdas sofridas por parte dos produtores, bem como encontrar soluções para as
mesmas. No caso da agricultura, as aves são uma das razões dessas perdas, sendo capazes de
causar enormes danos a vários tipos de plantações que vão desde as frutas até aos grãos [2].
A região da Beira Inteiror, pela proteção que lhe é conferida pela Serra da Estrela relativamente
aos ventos marítimos, apresenta características climáticas propícias para o desenvolvimento da
atividade agrícola, nomeadamente na área da fruticultura [3]. Nesta região, existem grandes
plantações de pêssego devido à elevada radiação, aos solos maioritariamente arenosos e à
dimensão das propriedades [4], e também de cereja, essencialmente pelas condições climáticas
[5]. Apesar da contínua evolução tecnológica dos produtores, a perda de frutos e árvores para
as aves continua a ser um problema de longa duração e de custo elevado [6]. Na região, aves
como o Estorninho e a Pêga causam elevadas perdas nas diversas campanhas dos produtores já
que destruem as árvores e danificam os frutos, deixando-os suceptíveis a doenças, levando
assim a uma diminuição da qualidade da produção [7].
Atualmente, existem diversos métodos para afastar aves, podendo estes ser agrupados da
seguinte forma: químicos, mecânicos, culturais, biológicos [8]. Para este caso em particular,
os melhores métodos são os mecânicos e culturais, já que se apresentam como não letais,
efetivos e de baixo custo. Neste artigo é apresentado um inovador sistema de monitorização e
dispersão de aves que reune diversas técnicas de dispersão de natureza, aúdio e visual, de uma
forma aleatória [9], acoplado a um drone autonómo com voos pré-programados e uma rede de
sensores de monitorização, que terá como função o treino de um algortimo de optimização de
voo. A autonomia energética apresenta-se como um dos maiores desafios deste dispositivo,
sendo, então, necessário garantir uma eficiência máxima na relação entre o tempo de voo e a
incidência nas áreas mais afetadas, nunca criando padrões detetáveis pelas aves. Desta forma,
o presente dispositivo vem colmatar as falhas de todos os outros disponiveis no mercado, já
que é móvel, com muita variabilidade e de baixa manutenção, podendo ser aplicado a qualquer
tipo de ave e pomar.

2. Estado da Arte
O conceito de Agricultura de Precisão está normalmente associado à utilização de equipamento
de alta tecnologia para avaliar, ou monitorizar, as condições numa determinada parcela de
terreno [10], sendo natural o uso de drones para suprimir essas necessidades. Com estes, é
possível analisar quintas, poupar tempo e aumentar a produção [11], com uma versatilidade no
movimento que nenhum robô terrestre consegue igualar.
Apesar de todos os esforços por parte dos produtores, a destruição de árvores e frutos por parte
de aves continua a ser um dos problemas ligados à agricultura. Revela-se assim, a pertinência
e coerência do desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas eletrónicos adaptáveis, não
padronizados para amenizar as perdas associadas ao ataque das aves.
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2.1. Métodos de Dispersão não Eletrónicos
Por diferentes motivos, muitos produtores continuam a utilizar métodos de dispersão e controlo
não eletrónicos de diferentes naturezas, tais como: tiros letais, explosões controladas,
destruição de ninhos, armadilhas, utilização de redes nas árvores, a plantação e apanha
planeada e os canhões de ar que podem ser temporizados ou não [8], [12], [13]. Além de na
sua maioria serem letais, requerem muito trabalho e manutenção, acabando também, por, a
longo prazo, se tornarem ineficientes.

2.2. Métodos de Dispersão Eletrónicos
O método eletrónico para dispersar aves mais habitual é a utilização de colunas que emitem
sons de aves predadoras. Estes sistemas normalmente estão posicionados ao longo do pomar.
Usualmente são temporizados, mas também podem ter sensores de deteção. As desvantagens
que este sistema apresenta são a sua ineficiência a longo prazo e, por esse motivo, a
necessidade de alterar a sua posição diversas vezes manualmente.
Atualmente, já existem sistemas robotizados e drones capazes de dispersar aves, utilizando
diferentes métodos como: colunas acopladas com sons de perigo e sons de aves predadoras,
aves embalsamadas, lasers, ou canhões de gás [13]–[16]. As principais vantagens destes sistemas
comparativamente com todos os outros são o aumento da mobilidade e a variabilidade dos
métodos, sendo que as suas únicas desvantagens são as condições climatéricas e a autonomia
energética.

2.3. Métodos de Monitorização
A monitorização dos movimentos das aves ao longo dos pomares é uma parte importante para
a redução dos seus ataques, uma vez que se não existir uma perceção das áreas afetadas todos
os métodos de dispersão poderão tornar-se ineficientes.
Atualmente, existem sensores e dispositivos desenvolvidos para detetar aves em pomares,
sendo os principais: Passive Infrared Sensor (PIR), microfones, visão computacional, e Radar
[17]–[20]. Estes são utilizados, na sua maioria, para estudo de aves, mas também podem ser
aplicados como auxílio dos métodos de dispersão.

3. Proposta de Dispositivo de Monitorização e Dispersão de Aves
Tal como anteriormente referido, o sistema apresentado será divido em dois subsistemas, de
monitorização e de dispersão, que, quando combinados, irão otimizar o processo de redução
de ataque de aves em pomares, descritos em seguida.

3.1. Sistema de Monitorização
O sistema de monitorização será constituído por uma rede de sensores [21] que irá estar
distribuído ao longo do campo, em pontos estratégicos, posicionado em estacas para uma
máxima deteção. Cada estaca terá dois sensores PIR, posicionados em paralelo com sentidos
de deteção opostos e uma inclinação direcionada para cima, de modo a garantir um maior
ângulo de deteção. Os sensores PIR estarão ligados a um microcontrolador que, através de um
real time clock (RTC), irá gravar a data e hora da deteção num ficheiro .txt através de um
leitor de cartões microSD. Posteriormente, os dados serão enviados através de um método de
comunicação para uma central, que servirá de treino para o algoritmo de otimização dos voos.
Na Figura 1 é exposto o fluxograma da operação do sistema de monitorização, enquanto que na
Figura 2 é apresentado o seu circuito eletrónico.
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Figura 1 – Fluxograma da operação do sistema de monitorização.
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Figura 2 – Esquema elétrico do sistema de monitorização.

3.2. Sistema de Dispersão
O sistema de dispersão irá utilizar diferentes estímulos para afastar os animais, nomeadamente
os sentidos audiovisuais [22], sendo este um conjunto de dois dispositivos: uma coluna
reprodutora de sons de perigo, de aves predadoras, tiros e explosões, ligada a um
microcontrolador, que irá fazer a leitura do som através de um leitor de cartões microSD, e
um LED de potência considerável, também ele ligado ao microcontrolador, para fazer piscar o
mesmo, e estes irão ser comutados através de um MOSFET, na configuração low side. O
software deste sistema irá iniciar após ser pressionado um botão que irá gerar valores aleatórios
para os quais estão associadas as ações pré-definidas acima mencionadas. Na Figura 3 é exposto
o fluxograma da operação do sistema de dispersão, enquanto que na Figura 4 é apresentado o
seu circuito eletrónico.
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Figura 3 – Fluxograma da operação do sistema de dispersão.
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Figura 4 – Esquema elétrico do sistema de dispersão.

3.3. Drone
Para a acoplação do sistema de dispersão o mais importante não é o tipo de drone (hexacopter
ou quadcopter), mas sim a bateria (duração do voo), em função da carga que este carrega,
sendo necessário garantir que o drone consegue levantar o seu peso e o do dispositivo, sem
nunca comprometer o tempo de voo.
No caso de estudo foi utilizado um hexacopter, alimentado por baterias 4S de 5000 mAh, com
uma TBS Crossfire como recetor/emissor e uma PiXHawk 2.1 juntamente com uma Here como
antena GPS. Este drone foi o escolhido por causa das suas características, nomeadamente: a
versatilidade, estabilidade, com a vantagem de ser possível utilizar um software de código
aberto como o Mission Planner para a configuração do drone, estudo dos dados de voo e
planeamento de voos autónomos. Na Figura 5 é apresentada uma imagem de voo do drone
selecionado para acoplar o sistema de monitorização e de dispersão de aves.
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Figura 5 – Drone escolhido para o teste do sistema.

4. Conclusão
O ataque das aves a árvores e frutos continua a causar anualmente grandes perdas financeira
aos produtores [12], sendo que, para combater este problema de forma eficaz, é necessário
recorrer a novas tecnologias. Os sistemas tradicionais para dispersão de aves são normalmente
pouco eficazes a longo prazo, pois não têm qualquer tipo de variabilidade o que faz com que
as aves aprendam os padrões por estes emitidos. São também métodos pouco móveis, que
necessitam de uma grande manutenção.
Os drones são dispositivos eletrónicos versáteis e de grande mobilidade, sendo que já se
mostraram fortes aliados no combate às aves [23]. Complementando os mesmos com métodos
audiovisuais, estes dispositivos eliminam completamente as falhas dos dispositivos tradicionais,
ficando assim limitados apenas pelo clima e pela duração dos voos.
A autonomia energética é o único fator modificável e o trabalho a ser desenvolvido tem de se
focar nesta componente, ficando assim com as seguintes hipóteses: aumentar a bateria,
diminuir as perdas ou otimizar o plano de voo. Supondo que o drone foi bem dimensionado, não
se pode aumentar a bateria, pois estaria a ser aumentado o peso e a ser diminuído o tempo de
voo, não sendo possível alterar os componentes do drone. Todos estes elementos são essenciais
para garantir o bom funcionamento do mesmo, ou seja, é impreterível garantir uma máxima
otimização em cada voo.
Todos os sistemas robotizados carecem deste último fator, não existindo uma forma dos mesmos
se adaptarem ao longo do tempo, criando uma ineficiência energética que consequentemente
se traduz em perdas para os produtores. Utilizando redes de sensores de monitorização ao longo
dos pomares, será percetível, no decorrer do tempo, o movimento das aves tal como as regiões
mais afetadas. Com estes dados será possível treinar um algoritmo de otimização de voos que
será capaz de traçar um plano de voo, distribuindo os waypoints de acordo com as necessidades
do local. Desta forma, terá uma maior incidência nos locais mais afetados, garantindo máxima
gestão de voo e infinita variabilidade.
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Atualmente, existem patentes e empresas com robôs e drones como métodos de dispersão [14]–
[16], [24]–[26], mas nenhum deles tem a capacidade de aliar sistemas de monitorização com
sistemas de dispersão. A proposta de dispositivo apresentado neste artigo reúne as vantagens
dos efeitos audiovisuais dos métodos tradicionais com a mobilidade e versatilidade dos drones,
tornando-se completamente diferente de outros sistemas. Ao incorporar redes de
monitorização, que detetam as aves e apoiam o treino de um algoritmo para otimizar os voos,
este torna-se no único dispositivo que reúne todos os métodos supracitados, demonstrando
assim ser extremamente móvel, de baixa manutenção, de alta eficiência e com a
impossibilidade de criação de padrões. Trata-se de trabalho em evolução, sendo agora
requeridos os testes experimentais em pomares, avaliando a monitorização das aves, a sua
dispersão, a autonomia energética e eventuais técnicas e procedimentos para a aumentar,
assim como o teste do algoritmo de otimização de percursos em função da localização esperada
das aves por via da aplicação de técnicas de aprendizagem por inteligência artificial.
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Abstract
Construction sector has been growing since the industrial revolution, increasingly contributing
to negative environmental impacts that cannot be ignored and demanding nowadays for more
sustainable solutions, which can be the last claim to decrease the pressure of the construction
sector on the Planet. Building Information Modelling (BIM) currently is a challenging technology
in the construction sector allowing organizing the information during the entire life cycle of a
building since the conceptual design phase. Cooperating Life cycle assessment (LCA) with BIM
help to achieve more sustainable and environment-friendly alternatives that can be evaluated
in advance to optimize the design and facilitate the process of assessing different design
alternatives also considering the maintenance solutions. In this work, this integration was
implemented throughout a BIM-based LCA approach, which streamlines the replacement and
comparison of different structural solutions and the prediction of their impacts. Thus, this
work aims to evaluate the potential environmental impacts of three structural alternatives
according to the most common materials used in the construction of a building in Aveiro
University (Portugal) and compare the results obtained by tow software. For this purpose, the
LCA methodology was carried out to analyse the three structural solutions, considering
maintenance interventions for 50 and 100-years life spans. Considering the construction and
the maintenance actions forecasted during the life cycle of the building, both approaches
conclude that the concrete alternative is environmentally more sustainable than the other two.
It was also concluded that the results obtained through the BIM-based LCA software can be
considered reliable.

Keywords
Construction, Sustainability, Life Cycle Assessment (LCA), Building Information Modelling
(BIM), Maintenance
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Building information modelling and LCA
integration in a real building: a validation case
study

Introduction
Construction industry is contributing largely to natural resources depletion and to the serious
increase in the bio-capacity of the planet. For example, the actual ecolog-ical footprint was
estimated in 1.6 planets and it is still increasing, a value that is not sustainable in the longterm [1].The embodied energy in building construction could be nearly 15% to 20% of the
whole building life cycle energy consumption, which can be higher with the building energy
efficiency increase, namely in mild climates like Mediterranean climate. Moreover, the
building sector contributes to 38% of summer smog and 20% of heavy metal emissions [2].
With the continuous increase of the global environmental crisis and the correspond growth of
warns about the climate changes, sustainability could be the last claim to reduce those
negative ef-fects. However, the construction sector is contributing largely to these effects,
which could be minimized by applying sustainability measures in the building sector, such as:
(i) selecting sustainable materials; (ii) creating sustainable sites and working places; (iii)
taking care of the water efficiency using suitable equipment and resili-ence strategies; (iv)
analysing and controlling the energy need; (v) enhancing the quality of the indoor
environment and (vi) innovating the design process. Therefore, acting in the design phase is
essential to decrease the impacts of all phases of a building from the beginning. Life cycle
assessment (LCA) is a tool that can be used for this purpose, supporting the choice of more
sustainable materials and solutions with less environmental impacts [3]. For instance, energy
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savings could approach 50% and the decrease of carbon dioxide emissions could reach 30% if
construction materials are carefully selected [2, 4].
LCA is recognized as an innovative method, which helps applying and improving sustainability
concept in the construction industry throughout all stages of the build-ing life cycle,
considering raw materials’ extraction, construction, use and mainte-nance/final disposal or
demolition. To help classifying the different kinds of LCA studies in the construction sector,
several authors have used a simple classification distinguishing Building Material and
Component Combination (BMCC) LCA and Whole Process Construction (WPC) LCA [5, 6].
The first objective of this work is to quantify and to analyse the environmental im-pacts of
three most common structural solutions in Portugal in order to identify the most sustainable
one. For that purpose, a real built solution, which is a mixed struc-ture consisting basically of
steel structure with mixed slabs and reinforced concrete foundations, is compared with two
equivalent alternatives: a steel structure alterna-tive and a 100% reinforced concrete one.
Moreover, since the structural materials must have a long life with a sufficient quality that
enables them to keep the building stable and safe, a design scheme of 50 years’ life span and
a design scheme of 100 years’ life span are also assessed and compared. This study aims to
verify how can the 100-year life span design compensate the 50-year life span design, using
materi-als with higher environmental impacts and reducing the required actions of maintenance.

Methodology
The LCA study follows the definitions and procedures described in the international standards
ISO 14040 and ISO 14044 [7, 8], and includes the four mandatory phases:
1. Goal and scope definition: The goal of this study stating the intended application, the
reasons for carrying out the study. The scope of LCA study is to ensure that the breadth, the
depth and the detail of the study are compatible and sufficient to address the stated goal.
2. Inventory analysis: involves data collection and calculation procedures to quantify relevant
inputs and outputs of a product system.
3. Life cycle impact assessment: aims to evaluate the significance of potential environmental
impacts using the results of the life cycle inventory analysis.
4. Interpretation phase: it is the phase where the results are discussed and explained.

Case Study
The case-study is the most recent building of the Art and Communication Department of
Aveiro University with a plan area of 1600 m2. It aims to provide a creative educational
environment for its students and professors throughout its halls, auditorium and classrooms. It
was selected since it intends to be an example of a scholar sustainable building in the scope
of energy efficiency. The underground floor is composed by backstage rooms situated below
the auditorium. The ground floor has two distinct parts: an auditorium with all its supporting
areas, such as the toilets, halls and circulations; and a scholar part with 7 classrooms and
laboratories. The first floor consists on the rest of the auditorium and their supporting rooms
and circulations, which vertically occupies the same area as in the ground floor. Like the
ground floor, there is also a scholar part with 2 classrooms, 1 studio, 2 laboratories and 2
offices, with an open zone between them. The second and the last floor is only dedicated to
scholar purposes. It has a big room for the researchers and the PhD students and 12
classrooms for design, 1 students’ room and offices. The building is a mixed superstructure of
steel and concrete. Concrete piles foundations majorly compose its foundations. The
basement floor has a concrete foundation slab and concrete bearing walls. The superstructure
beams and columns are mainly in steel and there are 20 steel bracing systems. The slabs in
first and second floors are collaborative of steel and concrete. Finally, the building has three
metallic staircases supported by steel beams and columns.
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Goal and scope definition
The goal of the present study is to compare the environmental impacts of three types of
structures (mixed structure, only steel structure, only reinforced structure). Those three
alternatives are pre-designed using the Eurocode and studied according to two life spans 50
and 100 years, considering the maintenance requirements and the de-sign needs for each life
span as it is recommended in E464 LNEC [9]. In fact, the concrete structure could have
carbonation and sea chlorine penetration ions which will affect its reinforcement and its
stability. Therefore, it is assumed that the covering layer should be substituted after 50 years
considering the worst hypothesis. With that maintenance action, the durable age of the
reinforced concrete structure is being extended for more 50 years. It is also assumed that this
new con-crete will be the same of the construction phase.
Thus, the concrete in alternatives with 50 years life span will be maintained twice during its
life cycle (100 years) in order to extend its life-span another 50 years, by using the same class
of the concrete used in the design.On the other hand, the alternatives with 100 years life
span will be designed using concrete with higher class according to [9], but it will be
maintained once at the end of its life cycle which is 100 years. Finally, those six alternatives
are analysed in a cradle-to-cradle LCA approach for a 100 years life cycle considering two life
span designs, using SimaPro (see Table 1).
Alternative
1
2
3

Table 1. Description of the six alternatives analysed by LCA using SimaPro
Alternatives
Description
Life Span Design
50 years life span
Mixed.50
Real case study (mixed)
100 years life span
Mixed.100
50 years life span
Steel.50
Only steel structure
100 years life span
Steel.100
50 years life span
Concrete.50
Only reinforced concrete
100 years life span
Concrete.100

The three alternatives were modelled using Autodesk Revit as a Building Information
Modelling tool [10] to provide the study with the quantities of each material in each
alternative (see Figure 1, 2 and 3).

Figure 1 - 3D Revit model of alternative 1

Figure 2 - 3D Revit model of alternative 2
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Figure 3 - 3D Revit model of alternative 3

The functional unit (reference unit in relation to which the results are expressed) in all the
alternatives is the building.

Inventory analysis
The case-study building was modelled using Autodesk Revit as a BIM methodology tool,
considering its real and constructed design as it was provided by the contractor. The same
software provided this study with materials’ quantities which were com-pared with the
contractor’s bill of quantities, as it is presented in Table 2. The results in Table 2 validates
the Revit model created, since the difference between the values of the real bill of quantities
and quantities extracted automatically in Revit is less than 5% in all the fields, except
painting which is even less than 5.5%.
Table 2. Structural materials’ quantities of the real case study
Bill of
Revit quantities
Elements and their functional units
quantities
Steel columns and beams (kg)

(1)

Difference

389482

379437

2.5 %

1059

1030

2.82 %

17.81

17.91

-0.55 %

3.86

3.68

4.66%

177.97

187.31

-4.98 %

328.97

345.93

-4.90%

21959

23092

-4.90%

389.59

407

-4.27%

Formwork (m2) (3)

N.A.

Foundations: 2458
Beams: 1231
Slabs: 1275
Columns: 41

N.A.

Painting (m2)

7617

8048

-5.35%

Reinforced concrete piles (m)
3

Reinforced concrete elevator box (m )
3

Reinforced concrete in columns (m )
3

Reinforced concrete bearing walls (m )
Reinforced concrete in collaborative slabs (m3)
(2)

Haircol 59S steel part of the collaborative slabs
(kg) (2)
3

Reinforced concrete in solid slabs (m )

(1)

In the BIM model, the connections between the steel elements were neglected and their weight was assumed as
12% of the steel structure weight, which is the real ratio that could be obtained from the contractor’s bill of
quantities of the case study building.
(2)
In the contractor’s bill of quantities, there is only the area of collaborative slabs, so its steel weight was indirectly
calculated from that area value of 2530.5 m2.
(3)
In the contractor’s bill of quantities, there is only the area of collaborative slabs, so its steel weight was indirectly
calculated from that area value of 2530.5 m2. In the contractor’s bill of quantities there is no value for formwork
because it is included in the reinforced concrete articles. Therefore, it is impossible to do a validation for this value.

Data on the production of each material were taken from Ecoinvent database (version 3.3)
embedded in SimaPro [11]. The materials used in the structure are summarised in Table 3,
which also provides a short description of each material and the main characteristics of the
processes found in Ecoinvent embedded in SimaPro.
Material

Table 3. Inventory analysis of materials database
Description
Ecoinvent SimaPro Classification
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

116

Concrete
Concrete
Concrete
Concrete
Steel
Wood
Painting

in collaborative slabs
in solid slabs
in foundations
for 100 years design

C20/25, XC3+XS1
C35/45, XC4+XS3+XA2
C35/45, XC4+XS3+XA2
C45/50, XC4+XS3+XA2
Hot rolled steel
Plywood
Epoxy with zinc

C20 with a density of 2335 kg/m3.
C35 with a density of 2315 kg/m3.
C35 with a density of 2315 kg/m3.
C50 with a density of 2300 kg/m3.
Steel, hot rolled, low alloyed steel
Plywood, outdoor use
Only zinc coating

Life cycle impact assessment
The impact categories considered in this study are:


The global warming potential (kg CO2 eq);



Ozone depletion potential (kg CFC eq);



Acidification Potential Total (kg SO2 eq);



Eutrophication Potential (kg NOx eq)



Summer smog potential (kg O3 eq).

To calculate the total impacts of each alternative, the impacts’ indicators for each functional
unit of each construction material must be multiplied by the quantities provided in the
inventory stage. The sum of all environmental impacts of each material of each building gives
the global environmental impacts of the alternative. Therefore, the global functional unit of
this LCA is 1 building. In this study, the midpoint approach is used, since it allows predicting
the potential environmental impacts of the previous categories which are significantly
affecting the humanity. In this approach, the impact assessment method used is TRACI, which
is the Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other Environmental Impacts
developed by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and is primarily used in the US
[12].

Results
The environmental impacts of each category obtained for each alternative (functional unit)
are depicted in the Figures 4, 5, 6, 7 and 8.

Figure 4 - The ozone depletion impact
category calculated in SimaPro.

Figure 5 - The global warming impact
category calculated in SimaPro.
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Figure 6 - The smog impact category
calculated in SimaPro.

Figure 7 - The acidification impact
category calculated in SimaPro.

Figure 8 - The eutrophication impact category calculated in SimaPro.

The comparison of the six alternatives shows that the reinforced concrete alternative is
environmentally more sustainable than the mixed and the steel structure, for all impact
categories analysed. Moreover, the 100-year design has less environmental impacts than the
50-year design, highlighting that materials with high environmental impacts and only with
maintenance required once per life cycle could compensate the use of materials with lower
environmental impacts and twice maintenance needs during the life span.
In order to compare the results obtained in the present study with other studies’ re-sults and
validate them, it is essential to divide them by the constructed area (m2), which is equal to
4704 m2. Therefore, the results per square meter are in Table 5.

Alternative name
(Mixed.50)
(Steel.50)
(Concrete.50)
(Mixed.100)
(Steel.100)
(Concrete.100)

Table 5. LCA impacts of each alternative per m2
kg CFC-11
kgCO2
kgSO2
kgO3 eq/m2
eq/m2
eq/m2
eq/m2
4.7x10-5
5.8x102
3.6x101
3.1
5.0x10-5
6.3x102
4.0x101
3.5
3.5x10-5
4.5x102
2.5x101
1.5
4.4x10-5
5.8x102
3.5x101
3.1
4.7x10-5
6.0x102
3.8x101
3.4
2.8x10-5
4.3x102
2.2x101
1.4

kgNOx
eq/m2
2.8
3.4
1.1
2.8
3.2
1.0

The global warming impact per m2 of concrete and steel alternatives of the current study
presented in Table 5 were compared in Table 6 with other studies such as [6] and [7].
Study
[6]
[7]
Current study

Table 6. Global warming impact per m2
For a concrete building
For a steel framed building
470 kg CO2 eq per m2
780 kg CO2 eq per m2
N.A.
640 kg CO2 eq per m2
454 kg CO2 eq per m2
626 kg CO2 eq per m2

Note: N.A. refers to not applicable.

Concluding, this work results can, in a certain way, be considered validated, since they are
generally close to the average results of the studies obtained in the literature review.
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However, the results obtained have some uncertainty, due to the assumption of the worst
situation that assumed that the entire nominal cover is completely penetrated by
carbonations and chlorides after 50 or 100 years. However, in the reality it is unsure that this
assumption will occur.
Therefore, it is essential to perform a sensitivity analysis in order to know the effects of
different needs of concrete nominal cover maintenance. For that purpose, the global warming
impacts of the six alternatives are calculated, assuming that, half and quarter of the concrete
quantity is maintained. Then, those impacts are compared with the impacts of the original
assumption when 100% of the concrete nominal cover is maintained. Table 7 presents the
entire global warming emissions released from the three alternatives in a 50-year life span
design period.
Table 7. Global warming emissions when only 50% or 25% of concrete nominal cover needs maintenance in the 50
and 100 years life span design period
Calculation tool
Alternative name
100%
50%
25%

SimaPro

(Mixed.50)

2.7x106

2.7x106

2.6x106

(Steel.50)

3.0x106

2.9x106

2.6x106

(Concrete.50)
(Mixed.100)

6

2.1x10
2.7x106

6

1.9x10
2.7x106

1.8x106
2.7x106

(Steel.100)

2.8x106

2.8x106

2.7x106

(Concrete.100)

2.0x106

2.0x106

1.9x106

Conclusions
This work highlights the need to achieve more sustainable buildings, since they largely
contribute to significant environmental impacts in addition to their significant impacts on the
limited natural resources and the the Earth bio capacity. Therefore, these requirements
culminate with the need of choosing more sustainable and green materials in the construction
sector, which could be achieved using LCA, since LCA is a methodology that can successfully
predict the environmental impacts of materials and processes.
As expected, the results obtained in this study demonstrate that the concrete al-ternative,
which is the most common structural solution used in Portugal, has less environmental
impacts than the other two structural solutions. On the other hand, this case study is based
on a structure that is environmentally less sustainable than the concrete one (the most
common). A fact that highlights the necessity to display LCA analysis since the early design
stage when it is possible to decide whether structural solution could be the most sustainable.
Finally, these LCA studies and applications at buildings’ level have high positive impacts on
the replication of urban areas, especially when considering the construction densification. In
fact, designing more sustainable buildings can decrease the pollution and the negative
environmental impacts of the construction sector, and can consequently help building more
green and smart cities.
It is important to mention that this work highlights the necessity to carry out sensitivity
analysis considering maintenance scenarios which can ensure longer service life, less
environmental impacts and at the same time the structural stability of the building.
Moreover, due to the various obstacles that face LCA application in the construction sector,
among which the enormous number of materials and components used in the building, can
play a major role in the uncertainty of LCA results. This work emphasizes the need to develop
national databases that can represent the real construction.
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Abstract
Monitoring plant phenology has become a widespread methodology to monitor plant behaviour
due to the increase, frequency and intensity of extreme climatic events. These extreme
climatic events emphasise both plant susceptibility and farmers’ vulnerability, as the latter
constantly face the need to change or adjust cultural operations on commercial orchards, since
these events have important economic repercussions. This study aims to present the main
results of the meteorological conditions that influenced peach tree blossom period (cv. Royal
Time) during the last five years. Temperature and precipitation data were collected in an
orchard in 2015, 2016, 2018 and 2019. This showed the phenological behaviour of peach trees,
especially the environmental conditions that influenced full blossom. The main results show
that in 2015 the blossom period was very short, about 17 days, and full blossom occurred on
March 12th while in 2016 the blossom period lasted 51 days due low temperatures. In 2018 high
precipitation was the main variable that influenced the delay of full blossom, whereas in 2019
the average of the highest temperatures, resulted in an anticipation of full blossom, which
occurred on March 15th, similar to what had been observed in 2015.
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Condições climáticas durante o período de
floração do pessegueiro (cv. Royal Time):
principais contributos da monitorização nos ciclos
2015-2019

Introdução
O interesse pelos indicadores de mudança climática tem ganho cada vez mais interesse no
domínio científico, motivado pelo aumento da temperatura do ar, conforme reforçam os
autores [1] e, consequentemente, com a necessidade de compreender os impactos no
comportamento fenológico das plantas, como revelam diversos estudos [2; 3; 4]. Observar e
acompanhar a fenologia das plantas permite obter informação sobre o ritmo periódico de
fenómenos biológicos como o abrolhamento, a floração e a frutificação. Estes fenómenos
dependem das características próprias da cultivar e estão diretamente relacionadas com as
técnicas culturais aplicadas e o clima local, em particular fortemente condicionada pela
temperatura ambiente e precipitação [5; 6]. São exemplos de investigações sobre este tema,
as que pretendem avaliar os eventos climáticos que ocorrem durante a primavera,
particularmente conhecer as variações da temperatura do ar ao longo do tempo e a sua
relação com a evolução dos estados fenológicos, como demonstram os estudos [7; 8; 9; 10].
Este conhecimento é importante, uma vez que as alterações do comportamento fenológico
das árvores de fruto apresentam repercussões económicas, isto porque influencia a produção
e o rendimento da colheita final. Simultaneamente, os impactos podem ser visíveis nos
processos ecológicos, na atividade agrícola e silvicultura, suprimento de alimentos, impactos
na saúde humana e economia global, como é referido na literatura [11]. No caso da cultura do
pessegueiro, o conhecimento da data de alguns estados fenológicos é extremamente
importante para os produtores, pois pode servir de indicador para o posicionamento de
determinadas operações culturais, nomeadamente e, com especial relevância, as
intervenções fitossanitárias e a data de colheita. Segundo os autores [6] a colheita é
extremamente exigente para o produtor, tanto na organização da própria apanha dos frutos e
operações pós-colheita, como na coordenação das vendas e cumprimento de prazos de
fornecimento, sendo por isso necessário recorrer ao máximo de informação de apoio ao
planeamento das atividades de gestão de um pomar.
Do ponto de vista agronómico, o pessegueiro (Prunus persica) é uma fruteira de clima
temperado quente. No hemisfério norte, o período de floração, considerado desde o estado
fenológico C (vê-se o cálice) ao estado fenológico G (queda das pétalas) [12], ocorre no final
do inverno/princípio da primavera, com uma duração de 10 a 25 dias. Este período tende a
diminuir quando as temperaturas de inverno são baixas e na primavera são altas [13]. Na
região da Beira Interior o período de floração do pessegueiro ocorre essencialmente no mês
de março, podendo estender-se a abril conforme observado pelos autores [14].
Sabe-se que os eventos extremos podem influenciar negativamente as principais fases de
desenvolvimento das plantas, particularmente no caso das prunóideas durante a fase de
abrolhamento dos gomos [4]. Alterações da fenologia, que resultem do aumento da
temperatura, podem manifestar-se com o avanço da floração, dependendo das temperaturas
mais quentes do outono/inverno e na primavera. Por outro lado, temperaturas mais baixas no
outono/inverno podem atrasar a quebra de dormência e, consequentemente, o início da
floração (cf. Pope et al., 2013 em [15]. Existem estudos na literatura que que evidenciam que
pode ocorrer uma inibição do crescimento dos gomos com uma baixa taxa de floração como
consequência da estação invernal mais quente [16; 17]. De facto, na literatura destacam-se
os registos dos atrasos observados na floração durante a primavera, apesar das claras
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

125

tendências de aquecimento global [18; 19; 20; 21]. Situação que se pode justificar pelo
número de horas de frio necessárias durante o período de inverno serem insuficientes [22].
Do ponto de vista prático, a cultura de pessegueiro é muito dependente das condições
climáticas, especialmente a temperatura, com uma influência decisiva no desenvolvimento e
produtividade [23], sendo que as condições ideais no período de floração, com impacto
positivo na fecundação, ocorrem num intervalo de temperaturas entre os 18ºC e os 25ºC [24]
Também a precipitação assume uma importância relevante durante o período de floração e
durante da fase de desenvolvimento e crescimento dos frutos [25], sendo uma espécie que
requer baixos valores de humidade, na ordem de 60-70% segundo [24], e é considerada uma
espécie heliófila [26]. Sabe-se ainda que a precipitação durante o período de abrolhamento e
floração é desfavorável à cultura, não só por dificultar o processo de polinização durante a
floração, como pela suscetibilidade a Taphrina deformans, ocorrendo probabilidade máxima
de infeção e desenvolvimento do parasita em situações de precipitação superiores a 25 mm
por dia [27]. As condições climáticas no período de repouso condicionam o abrolhamento
embora as características genéticas sejam determinantes pois existem cultivares de
pessegueiro com diferentes necessidades relativamente às horas de frio (temperaturas
inferiores a 7ºC), que segundo o autor [28] podem variar entre as 150 e as 900, sendo mais
comum entre 650-800.
Com este estudo pretende-se apresentar uma análise global da fenologia do pessegueiro da
cv. Royal Time, com base numa análise de dados das condições climáticas que afetaram a
região da Beira Interior durante a primavera nos últimos cinco anos.

Material e Métodos
Para este estudo foram utilizados dados de observações fenológicas da cultivar Royal Time de
um pomar localizado na freguesia de Orjais, concelho da Covilhã (40.339717, -7.382819), e
que foi monitorizada nos últimos cinco anos. As observações da fenologia foram realizadas
semanalmente, desde o mês de fevereiro e a primeira metade do mês de abril, nos anos 2015,
2016, 2018 e 2019, tendo por base os estados fenológicos definidos por Bagiollini (Figura 1).
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Figura 1 – Estados fenológicos do pessegueiro segundo Bagiollini

J
Maturação

Para realizar as observações dos estados fenológicos foram marcados 2 ramos/árvore em 8
árvores distintas. Nos ramos marcados, em cada observação, foram contados os gomos florais
em cada estado fenológico, considerando-se o início do período de floração a data em que se
observou uma percentagem superior a 50% de gomos no estado C e o fim do período de
floração, quando mais de 70% dos gomos se encontravam no estado fenológico G (Figura 2).
Esta informação foi introduzida em ficheiros Excel e foi calculada a percentagem de gomos
em cada estado fenológico para cada data da observação. A data de início e fim do período
de floração, e especialmente a data de plena floração (PF) foram estimadas com base na
análise da informação obtida, sempre que a sua ocorrência tivesse acontecido no período
entre duas observações semanais consecutivas.
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Figura 2 – Aspeto do pessegueiro em PF

O objetivo do presente estudo foi acompanhar o período de floração desde o abrolhamento
(estado fenológico A) até à queda das pétalas (estado fenológico G), determinando a data de
PF, data onde se regista a percentagem mais elevada de gomos no estado fenológico F [29;
12].
Para a caracterização dos elementos climáticos, temperatura e precipitação, utilizaram-se os
dados da estação meteorológica mais próxima, localizada em Belmonte, a aproximadamente
6 km da parcela monitorizada, utilizando-se os dados relativos a cada um dos ciclos (Tabela 1
e Figura 3).
Tabela 1-Resumo da temperatura máxima, mínima e media durante o inverno e primavera
2018-2019
Fonte: [Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela DGADR]
Temperatura Máxima
Ano
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
2014-2015
15,2
13,3
13,6
12,3
19,2
2015-2016
18,5
14,3
12,7
13,5
15,4
2016-2017
15,7
14,4
12,4
14,9
17,5
2017-2018
17,3
13,5
13,6
12,9
13,1
2018-2019
14,2
14,2
13,3
16,2
19,1
Temperatura Mínima
Ano
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
2014-2015
5,4
-0,3
-1,5
1,1
1.9
2015-2016
3,3
1,9
3,9
2,2
1.5
2016-2017
3,1
0,7
-1,2
2,4
2.4
2017-2018
1,7
0,2
0,0
-0,6
3,5
2018-2019
4,3
1,5
0,1
0,0
1,5
Temperatura Média
Ano
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
2014-2015
10,2
5,8
5,0
6,7
10,5
2015-2016
9,9
7,2
8,1
7,6
8,3
2016-2017
8,8
6,2
5,0
8,3
9,5
2017-2018
8,6
6,4
6,2
6,1
8,3
2018-2019
9,1
6,8
6,3
7,1
10,1

dos ciclos 2014-2015 a

Abril
20,5
17,2
23,2
18,1
18,0

Maio
25,4
20,2
24,4
22,5
25,2

Abril
5,2
5,3
4,8
5,3
4,6

Maio
8,8
7,5
8,6
7,3
6,8

Abril
12,8
11,1
13,9
11,5
11,4

Maio
17,3
14,1
16,6
14,9
16,6

De acordo com a Tabela 1, pode verificar-se a tendência para o aumento da temperatura
máxima, principalmente nos meses de primavera e um ligeiro aumento da média das
temperaturas mínimas durante os meses de inverno. Tradicionalmente, os meses de inverno
são mais chuvosos, porém o ciclo de 2017 é marcado por um longo período de baixa
precipitação que veio comprometer o ciclo de 2018, quando apenas em março foi considerado
fora do risco de seca extrema, registando 353 mm de precipitação [33] (Figura 3).
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Figura 3-Resumo das condições de temperatura e precipitação para a Estação de Belmonte para diferentes anos
Fonte: [Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela DGADR]

Resultados
De acordo com os dados da Tabela 2, o período de floração é caracterizado por médias das
temperaturas máximas a rondar os 18ºC nos ciclos de 2015 e 2019 e os 14ºC nos ciclos 2016 e
2018. O ciclo de 2018 é caracterizado pela elevada precipitação com registos de 271,8 mm
durante a floração.
O ciclo de 2016 foi o que registou um período de floração mais longo (51 dias) e o ciclo de
2015 foi o ciclo com o período de floração mais curto com a PF antecipada relativamente aos
restantes ciclos observados (Figura 4). De registar ainda que o ciclo de 2018 foi o que registou
maior número de dias de precipitação superior a 10 mm.
Tabela 2-Comparação das condições meteorológicas durante o período de floração em 2015, 2016, 2018 e 2019 em
Belmonte
Fonte: [Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela DGADR]
Precipitação
Média
Média
Amplitude
Tméd
Período de
Dias com
Dias com
Ano
Tmáx
Tmín
Térmica
Total
(ºC)
floração
precipitação
>10 mm
(1)
(ºC)
(ºC)
(ºC)
(mm)
(n.º)
(n.º)
5 mar-21 mar
16,3
2015
18,1
1,8
9,6
6,2
5
0
15 fev-05 abr
12,9
2016
14,4
1,5
7,8
55,4
18
2
2018
7 mar-10 abr
13,9
3,9
8,9
10,0
271,8
26
6
2019
18 fev – 25 mar
18,5
1,3
9,5
17,2
65,6
6
2
(1)

Valor médio para o período de floração da Amplitude térmica (diferença entre Tmáx e Tmín)

No ciclo de 2015, o pessegueiro inicia o período de floração a 5 de março e estende-se até ao
dia 21 do mesmo mês, sendo um período de floração curto, correspondente a 17 dias e com a
PF em 12 de março, conforme se ilustra na Figura 4.
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Figura 4 – Período de floração e PF registada nos ciclos 2015 a 2019

O período de floração no ano 2015 caracterizou-se por clima quente e seco, com valor médio
da temperatura de 9,6ºC, uma média da Tmáx de 18,1ºC e uma média de Tmín. de 1,8ºC. A
precipitação foi de 6,2 mm, valor baixo que nunca condicionou o período de floração. Como
se pode observar na Figura 5, a partir do dia 27 de março, observa-se um período de calor,
com a Tméd. na ordem dos 15ºC e Tmáx na ordem dos 25ºC, coincidindo com o período de
vingamento dos frutos. Em termos globais, no ano 2015, a temperatura média anual foi quase
sempre superior ao normal, registando temperaturas médias superiores em +2,0°C nos meses
de abril, junho e dezembro e um desvio de -282,5 mm de precipitação, comparativamente ao
período climático (1971-2000), classificando-se o ano 2015 como extremamente seco [30].

Figura 5- Condições meteorológicas durante o período de
floração no ciclo 2015.

Figura 6- Condições meteorológicas durante o período de
floração no ciclo 2016.

Figura 7- Condições meteorológicas durante o período de Figura 8- Condições meteorológicas durante o período de
floração no ciclo 2018.
floração no ciclo 2019.
Fonte: [Elaboração própria a partir de dados fornecidos pela DGADR]

No ciclo de 2016 o período de floração teve início a 15 de fevereiro, mais cedo que no ciclo
2015, mas prolongou-se até 5 de abril, com uma duração de 51 dias. A data de PF foi em 24
de março, sendo 12 dias mais tarde do que o observado em 2015. No ciclo 2016 a média da
temperatura média foi de 7,8ºC, a média da Tmáx foi de 14,4ºC e a média de Tmín. foi de
1,5ºC, indicando condições de temperatura mais frias. A precipitação foi de 55,4 mm,
registando-se 18 dias de chuva, dos quais 2 dias com P>10 mm. O período de maior
precipitação ocorreu em meados de março, como se pode observar na Figura 6. Segundo [31],
o ano 2016 classificou-se como muito frio e normal em relação à precipitação.
No ciclo de 2018, o período de floração teve início a 7 de março e prolongou-se até 10 de
abril, com uma duração de 35 dias. A data de PF foi em 27 de março, sendo 15 dias mais
tarde do que o observado em 2015, e 11 dias mais tarde do que o indicado pelo [32] para a
cv. Royal Time, em Lérida, mas próximo ao observado em 2016. Estas condições foram
fortemente influenciadas pelo clima, pois o ciclo 2018 foi extremamente chuvoso e com
temperaturas máximas mais baixas, embora a media da Tmín seja superior cerca de dois
graus, comparativamente aos restantes ciclos. Relativamente ao período de floração, que se
prolongou de 7 de março a 10 de abril, o valor médio da Tméd. foi 8,9ºC, uma média da Tmáx
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de 13,9ºC e uma média de Tmín. de 3,9ºC. A precipitação foi de 271,8 mm, valor
extremamente alto, observando-se 26 dias com precipitação (Figura 7), tendo condicionado o
período de floração. O valor médio da quantidade de precipitação em março, 272,1 mm, foi
superior em 4,4 vezes ao valor médio mensal referente à Normal Climatológica 1971-2000 e
foi o 2º mês de março mais chuvoso desde 1931 [33]. Para além da elevada pluviosidade,
salientam-se os episódios de chuva extrema nos dias 9 e 14 de março, conforme se pode
observar na Figura 7.
Em 2019 o ciclo foi de 37 dias, com início a 18 fevereiro até 25 de março. A PF ocorreu a 15
de março, data mais próxima do observado pelo [32] e ao observado em 2015.
O período de floração do ciclo 2019 (Figura 8), caracterizou-se pelas temperaturas máximas
elevadas, com um valor médio da Tméd. de 9,5ºC, uma média da Tmáx de 18,5ºC e uma
média de Tmín. de 1,3ºC. A precipitação foi de 65,6 mm. De registar que segundo o IPMA
(2019), o valor médio da Tmáx foi muito superior ao valor normal (+2,26ºC), correspondente
ao 4º mais alto desde 2000. Relativamente à precipitação, regista-se uma distribuição
temporal inferior ao valor normal (-35.6 mm).

Discussão
De acordo com os dados analisados, o ciclo 2015 foi o que apresentou as condições mais
favoráveis durante a floração, embora se observe uma grande amplitude térmica junto à data
de PF, com ocorrência de temperaturas negativas (correspondentes à formação de geada)
logo após a PF, sendo este período o mais sensível às baixas temperaturas. Neste ciclo (2015)
foi onde se registaram Tmín. mais baixas, com 10 dias com temperaturas abaixo dos 0ºC.
Importante salientar que a tolerância ao frio do pessegueiro na PF é de -2,8ºC, como referem
os autores [23] e [13] citando Saunier (1960) reforçando que fase mais sensível é o fruto
recém-formado (correspondendo ao período após a PF) e indicando -1,6ºC como limiar de
temperatura mínima suportada durante meia hora.
O ciclo 2016 caracterizou-se por grande oscilação da temperatura ao longo do período de
floração, observando-se períodos com temperaturas elevadas logo seguidos de temperaturas
baixas. Como se pode observar na Figura 6 a PF ocorre com uma Tmáx de 22ºC, no dia 24 de
março, mas, dois dias antes a Tmáx foi de 15ºC e 3 dias depois foi de 14ºC, fenómeno que
também ocorreu a 10 e 8 dias antes da PF (14 e 16 de março), registando-se Tmáx de 19ºC
logo seguida de Tmáx de 10ºC. Essas oscilações conduziram a um prolongamento do período
de cada estado fenológico, aproximando o desenvolvimento dos gomos florais com o
desenvolvimento dos gomos foliares, o que resultou em forte competição entre ambos
resultando em baixo vingamento dos frutos, situação também relatada pelos autores [14].
No ciclo 2018 o período de floração foi fortemente condicionado pela precipitação
observando-se 6 dias com precipitação acima dos 10 mm, ocorrendo no dia 9 de março um
episódio extremo, com 96 mm de precipitação, como se pode observar pela Figura 7. As
plantas retardaram o desenvolvimento dos gomos florais ocorrendo a PF no período onde a
Tmáx foi >20ºC.
O ciclo de 2019, embora se caracterize pela média da Tmáx elevada (18,5ºC), também regista
média de Tmín muito baixa (1,3ºC), com amplitude térmica elevada, observando-se
temperaturas abaixo dos 0ºC durante 12 dias da plena floração.
Ao longo dos anos analisados verifica-se a descida da média da Tméd, especialmente nos
meses de março e abril, período em que se regista o aumento do número de dias com
precipitação ao longo dos anos, ou seja, em 2015 ocorre durante 5 dias, ara em 2016 ocorrer
em 19 dias e sobe para 26 dias no ciclo 2018. Porém, 2019 não se regista a mesma tendência,
pois verifica-se que houve um aumento da média da Tmáx para 18,5ºC e uma descida da
precipitação registada em apenas 6 dias e, portanto, o período de floração no ciclo 2019 é
semelhante ao observado em 2015. É igualmente interessante verificar que a média da
amplitude térmica registada em 2019 é superior aos anos de 2016 e 2017 (17,2ºC), r, porém,
regista uma tendência semelhante ao ciclo de 2015 (16,3ºC). Os ciclos de 2016 e 2017
registam valores médios de amplitude térmica de 12,9ºC e 10ºC, respetivamente.
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Em termos de impacto nas plantas, de salientar que a amplitude térmica elevada conduz a
um risco elevado de paragem do desenvolvimento dos gomos e, consequentemente, baixa
taxa de vingamento [35].
Segundo os autores [34], alguns modelos climáticos desenvolvidos explicam que 80% da
variabilidade nas datas de floração e crescimento das folhas das plantas são explicadas pela
temperatura, ao passo que a precipitação apenas influencia 10%. Mas é certo que a ocorrência
de precipitação condiciona a temperatura, em dias de chuva a T.méd e amplitude térmica é
menor. Os resultados alcançados neste estudo permitem evidenciar a necessidade constante
dos agricultores adequarem algumas práticas agrícolas no pomar, designadamente:
- a calendarização da monda de frutos de forma a ajustar a carga das plantas, especialmente
quando as condições são favoráveis ao vingamento durante o período de floração, ou seja,
perante situações de temperaturas altas (20-25ºC) e chuva fraca;
- a necessidade de realizar ações de manutenção do solo para controlo de infestantes no
pomar, especialmente quando a precipitação é mais elevada e os períodos de chuva são mais
longos;
- realização e posicionamento de tratamentos fitossanitários para doenças como a Taphrina
deformans que ocorre em situações de primavera húmida e fria [36], a Monilinia que é
suscetível que ocorra quando durante a floração se registam períodos com temperaturas entre
16-25ºC e humidade relativa elevada (cerca de 80%) e o cancro bacteriano, mais suscetível
em situações climáticas adversas, como os períodos frios e húmidos seguidos de períodos de
temperaturas amenas ou elevadas (15-28ºC) [37];
- a gestão da água e do sistema de rega que deve ser adequado à disponibilidade de água para
as plantas podendo ser necessário regar logo no início do ciclo vegetativo, situação com pouca
tradição, sendo usual o início da rega apenas em maio.
Importante ainda referir que a recolha de informação referente à fenologia das plantas,
conjugada com a informação das condições climáticas permite a condução de estudos
relativos não só às alterações climáticas como ao seu efeito no comportamento das plantas.
climáticas E,por isso, reforça-se a necessidade da observação, registo e tratamento de
informação que permita perceber de que forma o clima pode contribuir para determinadas
doenças ou pragas que têm vindo a manifestar a sua presença na região da Beira Interior.

Conclusões
A análise dos dados climáticos durante o período de floração dos diferentes ciclos mostrou
que a floração do pessegueiro é fortemente influenciada pelas condições climáticas, que
alteram o início e a duração do período de floração, bem como a data da PF. A ocorrência de
temperaturas mais altas no início da primavera conduz a uma floração antecipada e, em
situações de temperaturas mais baixas e com precipitação, o período de floração é mais
prolongado. A PF do pessegueiro cv. Royal Time ocorreu em 12 de março de 2015, 24 de
março no ciclo 2016, 27 de março no ciclo 2018 e 15 de março em 2019.
O estudo indica um aumento da média da temperatura mínima, destacando ainda a
ocorrência de fenómenos extremos, como o período de seca durante a floração em 2015, aos
eventos de chuva intensa no ciclo de 2018 ou aumento das temperaturas médias em 2019.
Assim, este estudo, mesmo com as limitações que apresenta por considerar um período
temporal de observação curto, vem alertar para a necessidade de uma constância de
monitorização da fenologia para melhor caracterização dos impactos da alteração do clima no
comportamento da fenologia das plantas e seu impacto na produtividade dos pomares, com
especial destaque para a região da Beira Interior onde a produção de pêssego representa um
papel importante na economia regional.
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Abstract
The performance and durability of a rehabilitated building is directly related to the quality of
the projects and their execution. In this theme, the methods of evaluating the quality of
building rehabilitation have become an essential element nowadays, as they seek to guarantee
and certify the quality of the buildings and, consequently, the comfort of users, which has been
become increasingly relevant. If quality is not guaranteed even at the design stage, it is likely
that this building will present anomalies, either due to inadequate materials specified or
ineffective proposed solutions. It is also important that the execution and control of the work
is done by specialized professionals, seeking the efficiency of the final result. During these
steps, technical managers face a number of difficulties, and the various quality assessment
methods can serve as a guide to good practice. Considering the importance of the quality factor
for the rehabilitated buildings, the present work aims to analyze quality evaluation methods,
applied in different countries, that are directed to the rehabilitation of buildings, through the
survey of the main evaluated characteristics, as well as the methodology of verification for
each of the methods studied. Through the synthesis of each method and after their comparative
analysis, the effectiveness of each one will be analyzed, as well as its scope and the ease of
application, considering the reality of Portugal. Once this analysis is done it can be concluded
that the evaluation methodology for new buildings and rehabilitated buildings are similar, as
they evaluate the same quality criteria, but none of these methods assess the state of
conservation of the building, nor the possibility of them. existing building elements can be
preserved during rehabilitation.
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Análise Comparativa de Métodos de Avaliação da
Qualidade e Sustentabilidade Aplicados a Edifícios
Reabilitados
Introdução
O final do século XX foi um período em que Portugal presenciou um crescimento
desproporcional na construção civil, o que resultou em muitos edifícios sem a qualidade
adequada. Além disso, os centros históricos começaram a ficar cada vez mais degradados,
quer devido a fatores naturais, ao abandono, ou simplesmente por não serem apropriados
para os dias de hoje. Assim, tais edificações deixaram de atender às necessidades de conforto
exigidas atualmente pelos utilizadores, tornando cada vez mais comum a necessidade da sua
reabilitação [1].
A reabilitação de edifícios pode ser definida como uma intervenção no edifício destinada a
corrigir as anomalias causadas ao longo dos anos que afetem a sua qualidade, a estética, o
conforto e a segurança. O resultado desse processo de modernização consiste na melhoria do
desempenho da construção de modo a que cumpra os níveis de exigências atuais e, ao mesmo
tempo, respeite a arquitetura original [2].
Para entender melhor esse conceito é necessário distinguir o termo reabilitação de outros
frequentemente usados, como restauro, reconstrução, renovação, conservação e manutenção
de edifícios. De acordo com a Carta de Lisboa (1995), os procedimentos diferem, uma vez que
no restauro de edifícios as intervenções visam a preservação ou a reconstrução de
patrimónios culturais, sendo a reconstrução uma obra total ou parcial de determinada
instalação que mantenha a conceção original. Os procedimentos para prevenir o
deterioramento dos edifícios são medidas de conservação, enquanto que as operações
periódicas desenvolvidas nas diversas partes do edificado são chamadas manutenção.
Qualquer construção nova num lugar anteriormente construído designa-se por renovação [3].
Atualmente, a qualidade e sustentabilidade dos edifícios são fatores importantes a serem
considerados no desenvolvimento dos projetos e na execução das obras de reabilitação. Tais
princípios, na maioria das vezes, apresentam definições complementares, sendo partes
essenciais para melhorar a gestão da construção [4].
A qualidade, é um conceito há mais tempo utilizado dentro da construção civil, porém sofreu
alterações quanto ao seu significado ao longo dos anos. Define-se qualidade como um
conjunto de características de um produto ou processo, para atender as exigências dos
clientes e das partes interessadas, no caso da reabilitação, as características avaliadas podem
englobar fatores como conforto ambiental do edifício, a segurança, a preservação das
características arquitetónicas e o custo. Nos dias de hoje, a sustentabilidade na construção
vem sendo um critério a ser cumprido para a afirmação da qualidade [5].
A sustentabilidade é um termo relativamente novo no setor da construção, que vem tendo
maior destaque nos últimos anos e define-se pela capacidade de se desenvolver, preservando
o meio ambiente. Para o caso da construção, a sustentabilidade engloba fatores sociais,
energéticos e ambientais, que visam minimizar os impactos ecológicos das intervenções, mas
ao mesmo tempo contribui substancialmente para a qualidade da vida humana [4].
Enquanto as práticas construtivas padrão são orientadas pelas considerações económicas a
curto prazo, a construção sustentável baseia-se nas melhores práticas, que aumentem a
qualidade e eficácia a longo prazo, a um custo suportável. Em cada etapa do ciclo de vida do
edifício, pode-se aumentar o conforto e a qualidade de vida, enquanto se reduz o impacto no
ambiente e se aumenta a sustentabilidade económica do projeto.
Assim, nas últimas décadas, foram desenvolvidos diversos métodos que avaliam a qualidade e
a sustentabilidade da construção, onde são analisados uma série de critérios com a finalidade
de comprovar a aptidão dos edifícios novos ou reabilitados. A certificação é então atribuída
às construções que respeitem os parâmetros avaliados em cada método.
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Desse modo, o objetivo deste estudo é apresentar um levantamento destas ferramentas, que
se aplicam à reabilitação de edifícios e realizar uma análise comparativa considerando as suas
origens, o seu histórico, os processos de avaliação do projeto, da construção, o uso da
edificação, as suas atribuições no que se refere à sustentabilidade e, por fim, se estes
consideram o estado de conservação do edifício. Assim, o resultado identificará se as técnicas
utilizadas são adequadas ao contexto em que estão inseridas ou se serão necessárias
mudanças que busquem melhores resultados.
No total, foram analisados oito métodos, sendo eles o LEED, o Qualitel, o SEL, o CASBEE, o
HQI o DGNB, o BREEAM e o LíderA. Em seguida é feita a caracterização dos métodos,
relativamente ao enquadramento da sua criação e aos seus principais objetivos. Por fim, são
identificados seus critérios de avaliação. Após a realização de uma análise comparativa entre
estes métodos são apresentadas as conclusões do trabalho realizado.

Caracterização dos Métodos
Uns dos principais objetivos da reabilitação é proporcionar segurança, funcionalidade e
conforto aos utilizadores das edificações. Com esse intuito surge a necessidade da aplicação
de métodos de avaliação da qualidade e sustentabilidade para os projetos de reabilitação, das
práticas construtivas e da utilização dos edifícios.
Desta forma, este ponto destina-se ao levantamento de diferentes metodologias de avaliação
da qualidade de edifícios reabilitados existentes no mundo, que sejam de ampla aplicação e
se enquadrem na realidade portuguesa. Os métodos apresentados a seguir foram selecionados
para este estudo pois apresentam critérios a serem aplicados a projetos de reabilitação de
edifícios.
Ressalta-se que ainda que as nomenclaturas de alguns métodos especificam somente
qualidade ou sustentabilidade, os conceitos devem ser considerados complementares. Isso
implica que uma construção dita sustentável, consequentemente, respeita os parâmetros da
qualidade, e vice-versa.

1. LEED
O LEED, sigla para Leadership in Energy and Enviromental Desing, foi criado em 2000, pela
United States Green Building Council com o objetivo de promover edifícios sustentáveis, com
alto nível de eficiência ambiental e económica. É um sistema flexível, pois pode ser adaptado
a diferentes tipos de edifícios, independentemente das condições climáticas de cada lugar e
por isso já é utilizado em 165 países [6].
A avaliação da qualidade, nas operações de construção e manutenção de edifícios já
existentes, baseia-se na análise pormenorizada de sete elementos [6]:
• Localização e Transporte: a principal intenção é reduzir os efeitos da poluição e do
desenvolvimento do solo decorrentes do uso de automóveis para o transporte;
• Locais Sustentáveis: busca preservar a integridade ecológica e incentivar as práticas
de gestão de lugares ambientalmente sensíveis, que asseguram um exterior limpo,
bem conservado e seguro ao mesmo tempo que permite operações de construção em
integração com a envolvente do edifício, preocupando-se com a conservação e
restauro das áreas naturais;
• Eficiência do uso da Água: tem por objetivo reduzir o consumo interno e externo
através da gestão dos recursos hídricos;
• Energia e Atmosfera: tem o intuito de reduzir os danos ambientais causados pelo
consumo excessivo de energia melhorando as operações de construção;
• Materiais e Recursos: destina-se a reduzir os danos ambientais causados pelos
materiais usados e resíduos produzidos durante o processo de construção;
• Qualidade Ambiental Interior: contribui para o conforto e bem-estar dos ocupantes do
edifício estabelecendo padrões mínimos para a qualidade do ar e da iluminação
interior;
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•
•

Inovação: incentiva os projetos a alcançarem um desempenho excecional através da
integração da equipa de profissionais com o sistema LEED;
Prioridade Regional; é um incentivo para aqueles que se preocupem regionalmente
com as questões ambientais, a equidade social e a saúde pública.

2. Qualitel/NF Habitat
O QUALITEL é um método desenvolvido por uma associação francesa com o mesmo nome,
criada em 1974 pela Secretaria do Estado da Habitação, sem fins lucrativos, com o intuito de
proporcionar a qualidade do habitat através da análise dos projetos construtivos dos edifícios.
São avaliados vários critérios, tais como a acústica, a térmica e os materiais [7]. Desde 2015
esta certificação lançou uma marca de certificação única denominada NF Habitat, com o
objetivo de melhorar a qualidade dos diferentes tipos de habitações, tornando-as mais
confortáveis e sustentáveis, além de garantir uma gestão responsável e um bom desempenho
económico. O NF Habitat ainda pode ser associado à marca HQE para melhores resultados.
A certificação QUALITEL procura garantir um adequado desempenho e qualidade da
construção a longo prazo, através da avaliação de três compromissos [7]:
• Qualidade de Vida;
• Respeito pelo Meio Ambiente;
• Desempenho Económico.
Os quais se subdividem em objetivos e parâmetros, sendo apresentados na Tabela 1, para
edifícios a serem renovados.
Tabela 1-Parâmetros avaliados pelo método NF Habitat para renovação. Fonte: [7]
Objetivos
Parâmetros
Segurança e proteção
Lugares mais seguros e saudáveis para Qualidade do ar interior
viver
Qualidade da água
Resiliência aos riscos
Qualidade de
Funcionalidade do local
Vida
Conforto higrotérmico
Espaços agradáveis, práticos e
confortáveis para viver
Qualidade acústica
Conforto visual
Serviços que facilitam a convivência
Serviços e transporte
Desempenho energético
Redução do consumo de água
Uso racional das energias e recursos
naturais
Uso do solo
Recursos materiais
Respeito pelo
Meio Ambiente
Desperdícios
Redução da poluição na luta contra as
Mudanças climáticas
mudanças climáticas
Poluição do ar, água e solo
Natureza e Biodiversidade
Biodiversidade
Custo de manutenção e durabilidade da construção
Controle do consumo e despesas
Otimização de despesas e custos
Custo Global
Desconstrução
Desempenho
Económico
Valor de mercado
Melhoria do valor patrimonial,
financeiro e de uso
Valor material
Valorização dos recursos locais
Contribuição para o dinamismo e o
desenvolvimento do território
Atratividade
Compromissos

3. SEL
O SEL (Systéme d’Évaluation de Logements) é um método de avaliação suíço, desenvolvido
por arquitetos do setor privado e por institutos de planeamento e investigação, que foi
aplicado pela primeira vez em 1975, com base numa Lei Federal criada em 1974 que
pretendia incentivar a melhoria da qualidade na construção, contando com o apoio do estado
para financiamentos [8].
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Desde 2015, a versão mais recente do SEL, apresenta uma lista de 25 critérios a serem
avaliados, de modo a simplificar a utilização deste método. Aplica-se às zonas rurais ou
urbanas, a diferentes tipos de edifícios, sendo estes, novos, existentes ou reabilitados, sendo
útil quer na conceção do projeto, quer na execução da obra [8].
Os 25 critérios estabelecidos pelo método SEL são divididos em três categorias [8]:
• Localização: os critérios baseiam-se no uso potencial e complementar do local, como
as opções de mobilidade ou a oferta de espaços livres que contribuam para o
desenvolvimento do comércio local;
• Meio ambiente próximo: os principais critérios avaliam a oferta de instalações
comunitárias e espaços exteriores aos moradores locais;
• Habitação: analisa critérios tais como o tamanho da habitação, equipamentos,
tamanho dos quartos, assim como a flexibilidade para mobiliá-los.
Para a avaliação destes três fatores devem ser disponibilizados documentos como a planta de
implantação, planta, alçados e cortes, assim como os projetos de instalações e o paisagismo.
Aspetos estéticos, técnicos, estruturais ou ecológicos do edifício não são levados em
consideração por este método de avaliação.
Localização
Abastecimento da habitação
Usos adicionais
Mobilidade e tráfego
Interações espaciais
Ofertas de espaços livres
Participação
-

Tabela 2-Parâmetros avaliados pelo método SEL. Fonte: [8]
Meio ambiente imediato
Habitação
Mobilidade de pedestres e ciclistas
Área de estar
Espaços comunitários ao ar livre
Tamanho dos quartos
Tráfego motorizado ao ar livre
Flexibilidade de uso
Acesso à habitação
Opções de mobiliário
Espaço de armazenamento da comunidade
Cozinha e sala de estar
Instalações comunitárias multifuncionais
Instalações Sanitárias
Opções de mobiliário para área de
Lavandarias e secadores de roupa
armazenamento
Disponibilidade de espaços modulares
Adaptabilidade do espaço privado

4. CASBEE
O CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) é um método
para avaliar e classificar o desempenho energético dos edifícios. Foi desenvolvido, em 2001,
no Japão por um comité de pesquisa que contou com a colaboração académica, da indústria e
de governos nacionais e locais, que juntos estabeleceram o Consórcio para a Construção
Sustentável no Japão (JSBC) sob o cuidado do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte
e Turismo (MLIT) [9].
Este método de avaliação foi planeado para melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir
o uso de matéria-prima e diminuir o impacto ambiental causado pela construção. Atualmente
existem vários modelos da ferramenta CASBEE, que são adaptados a vários tipos de
construção e destinados a diferentes tipos de utilização.
O sistema de avaliação CASBEE recorre a um software, desenvolvido para esse efeito, onde se
preenchem informações básicas sobre o edifício, sendo posteriormente calculada a Eficiência
do Ambiente Construído (BEE) [9].
Após a introdução de dados e a avaliação de cada um dos critérios, o CASBEE apresenta uma
folha de resultados com os índices de Qualidade Ambiental (Q), Redução de Carga Ambiental
do Edifício (LR), Eficiência Ambiental do Edifício (BEE) e as taxas de emissão de CO2 [9].

5. HQI
O Indicador de Qualidade Habitacional (HQI) é um método de avaliação da qualidade, criado
no Reino Unido em 1996, pela House Corporation. Foram estabelecidos padrões de projetos
acessíveis com o intuído de arranjar financiamento, concedido pelo Programa Nacional de
Habitação acessível (NAHP) no ano de 2008 a 2011 e pelo Programa de Casas Acessíveis (AHP),
de 2011 a 2015 [10]. Apesar dos programas de financiamento atualmente não estarem em
vigor, o método continua a ser utilizado para a verificação dos critérios de qualidade.
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Está ferramenta foi projetada para permitir a avaliação dos edifícios com base na qualidade e
não apenas no custo, podendo ser aplicado em fase de projeto ou construção, para habitações
sociais de uso geral ou privadas e habitações novas ou renovadas.
O método de avaliação HQI avalia os seguintes dez indicadores de qualidade [10]:
• Localização;
• Obra - impacto visual, layout e paisagismo;
• Obra - Espaço aberto;
• Obra - Rotas e movimento;
• Edifício - Tamanho;
• Edifício – Layout;
• Edifício - Ruído, luz, serviços e adaptabilidade;
• Edifício - Acessibilidade dentro da unidade;
• Edifício – Sustentabilidade;
• Ambiente Externo – Vida útil da construção.
Uma ficha com informações sobre estes dez indicadores deverá ser preenchida, e esta
informação é posteriormente transferida para uma folha de cálculo que transforma as
respostas obtidas em pontuações. No final é atribuída uma nota global obtida em
percentagem, que indica o nível de qualidade da edificação. Na Tabela 3 é possível visualizar
a ficha de avaliação para o critério localização. Após o seu preenchimento é gerada
automaticamente uma pontuação final.
Tabela 3-Ficha de avaliação HQI. Fonte: [10]
1- Localização
1.1 Serviços Gerais (80%)
Serviços de suporte (20%)
1.1.1 Existe um centro de saúde ou clínica geral muito próxima (dentro de 500m)?
1.1.2 Existe um centro de saúde ou clínica geral próxima (entre 500m e 1 km)?
1.1.3 Existe bares, restaurantes ou cafés a 1km de distância?
1.1.4 Existe igreja ou centro comunitário a 1km de distância?
Comércio (20%)
1.1.5 Existem pontos de venda locais muito próximo (dentro de 500m)?
1.1.6 Existem pontos de venda locais próximo (entre 500m e 1km)?
1.1.7 Existe um posto de correios muito próximo (a 500m)?
1.1.8 Existe um posto de correios próximo (entre 500 m e 1 km)?
1.1.9 Existe um telefone público muito próximo (a 500m)?
1.1.10 Existe um multibanco / banco muito próximo (dentro de 500m)?
1.1.11 Existe um grande centro comercial ou "rua principal" dentro de 2 km?
Escolas (10%)
1.1.12 Existe uma escola primária muito próxima (dentro de 500m)?
1.1.13 Existe uma escola primária próxima (entre 500 e 1 km)?
1.1.14 Existe escola secundária a 1km?
1.1.15 Existe uma escola secundária a mais de 1 km mas dentro de 2 km?
Lazer (20%)
1.1.16 Existem áreas de recreação para crianças à vista dos edifícios familiares?
1.1.17 Existem instalações de jogos para crianças entre 5 e 12 anos muito próxima (dentro de 500m)?
1.1.18 Existem instalações de jogo para crianças entre 5 e 12 anos próxima (entre 500 e 1 km)?
1.1.19 Existem parqueamentos para pessoas com mais de 12 anos muito próximo (dentro de 500m?)
1.1.20 Existem parqueamentos para pessoas com mais de 12 anos de idade próximas (entre 500 e 1 km)?
1.1.21 Existe um parque / espaço público aberto a 1 km?
1.1.22 Existe uma instalação de lazer / desportos a 1 km de distância?
Transporte Público (20%)
1.1.23 Existe um paragem de autocarro ou uma paragem de elétrico muito próximo (a 500 m)?
1.1.24 Existe um paragem de autocarro ou uma paragem de elétrico próximo (entre 500 e 1 km)?
1.1.25 Existe um comboio ou estação de metro muito próximo (dentro de 500m)?
1.1.26 Existe um comboio ou estação de metro próxima (entre 500m a 1km)?
1.2 Problemas (A ausência destes aumentará a pontuação em 10%)
1.2.1 Existe um aterro e / ou contaminação do solo dentro de 500m?
1.2.2 Existe uma indústria que gera cheiros ou riscos potenciais para a saúde dentro de 500m?
1.2.3 Existe um local abandonado dentro de 500m?
1.2.4 Existem redes alta voltagem dentro de 500m?
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Sim Não

1.2.5 Existem cursos da água poluídas dentro de 250m?
1.2.6 O local está em uma planície de inundação marítima ou fluvial, a 3 m do do nível alto da água?
1.3 Fontes de ruído (A ausência destes aumentará a pontuação em 10%)
1.3.1 Existe uma rota de autocarros ou estrada principal dentro de 20m?
1.3.2 Existe uma estrada principal dentro de 50m?
1.3.3 Existe uma autoestrada dentro de 150m?
1.3.4 Existe uma ferrovia dentro de 150m?
1.3.5 O local está dentro da linha de contorno de um aeroporto?
1.3.6 Existe indústria gerando ruído dentro de 150m?
1.3.7 Existe uma instalação de lazer ao ar livre a uma distância de 150m?

6. DGNB
O sistema de certificação do DGNB (German Sustainable Building Council) é um método de
avaliação alemão, criado em 2007 por esta organização não-governamental. Este sistema
avalia os edifícios e as zonas urbanas que tenham compromisso excecional com a
sustentabilidade, baseando-se em princípios da construção sustentável como aspetos
ambientais, económicos, socioculturais e funcionais, tecnologia, processos construtivos e
localização. As avaliações são baseadas em toda a vida útil do edifício e tem como foco o
bem-estar do utilizador [11].
Devido à sua flexibilidade, este método, pode ser aplicado internacionalmente e em
diferentes cenários da construção e permite avaliar e certificar um edifício nas várias fases do
seu ciclo de vida, aplicando-se tanto à construção nova, quanto à reabilitação [11].
O edifício é avaliado de acordo com a análise detalhada de seis parâmetros de
sustentabilidade:
• Qualidade ambiental;
• Qualidade económica;
• Qualidade sociocultural e económica;
• Qualidade técnica,
• Qualidade do processo;
• Qualidade de localização.
Para cada critério, existem componentes a serem avaliadas, que se apresentam na Tabela 4.

Qualidade ambiental

Qualidade económica

Qualidade sociocultural e
funcional

Qualidade Técnica

Qualidade do processo

Tabela 4-Critérios avaliados no método do DGNB. Fonte: [11]
Critérios de Avaliação
Avaliação do ciclo de vida do edifício
Impacto ambiental local
Extração de recursos sustentáveis
Consumo de água potável e volume de água residual
Uso da terra
Biodiversidade local
Custo do ciclo de vida
Flexibilidade e adaptabilidade
Viabilidade comercial
Conforto térmico
Qualidade do ar interior
Conforto acústico
Conforto visual
Gestão dos espaços pelo utilizador
Qualidade dos espaços interiores e exteriores
Segurança e proteção
Design para todos
Isolamento acústico
Qualidade da fachada do edifício
Uso e integração de tecnologia na construção
Facilidade de limpeza dos componentes da construção
Facilidade de recuperação e reciclagem
Controle de emissões
Infraestrutura de mobilidade
Resumo abrangente do projeto
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Qualidade da localização

Aspetos de sustentabilidade em fase de licitação
Documentação para gestão sustentável
Planeamento urbano e criação do de design
Estaleiro de obras/ processo de construção
Garantia da qualidade da construção
Sistema de pagamento
Comunicação com o utilizador
Fácil gestão de planeamento de projeto
Ambiente local
Prestígio da zona
Acesso ao transporte
Acesso aos serviços

7. BREEAM
O BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) é um método
de avaliação da sustentabilidade para projetos de planeamento, infraestrutura e edifícios.
Criado no início dos anos 90, foi desenvolvido através de uma parceria entre BRE (Building
Research Establishment) e os setores privado e industrial, tornando-se a primeira ferramenta
para análise da qualidade ambiental de edifícios do Reino Unido [12].
Este método visa proporcionar a sustentabilidade ambiental, social e económica do edifício a
fim de garantir a qualidade de vida dos utilizadores. Além disso, possibilita a qualidade
durante todo ciclo de vida de uma construção, seja em fase de planeamento, projeto,
construção, operação ou reabilitação, ou seja, pode ser aplicado tanto em edifícios novos,
quanto em reabilitados.
No momento atual, o BREEAM é o método de avaliação da qualidade mais utilizado no mundo,
estando presente em 81 países, sendo que, mais de 500.000 edifícios já foram certificados e
mais 2 milhões estão registados para a certificação [12].
Existem cinco padrões de avaliação BREEAM, são estes Comunidades, Infraestrutura, Nova
Construção, Em Uso e Remodelação e Adequação. No caso do último padrão, destinado a
reabilitação, a norma inclui critérios de avaliação específicos para edifícios patrimoniais que
levam em conta as restrições para estes tipos de edifícios. As categorias analisadas são as
seguintes:
• Gestão da construção;
• Saúde e bem-estar;
• Energia:
• Água;
• Materiais;
• Consumo;
• Poluição;
• Inovação.
Cada categoria é subdividida numa série de critérios, como se apresenta na Tabela 5.
Tabela 5- Categorias e critérios de avaliação para Remodelação e Adequação de edifícios. Fonte: [12]
Categorias
Critérios
Guia residencial do utilizador
Práticas de construção responsáveis
Impactos no estaleiro de obras
Gestão da
Construção
Segurança
Proteção e melhoramento de características ecológicas
Projeto de gestão
Iluminação
Isolamento acústico
Compostos orgânicos voláteis
Saúde e bem-estar
Projeto de acessibilidade
Ventilação
Segurança
Melhoria na classificação energética
Energia
Classificação da eficiência energética pós-renovação
Consumo de energia primária
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Água

Materiais
Consumo
Poluição
Inovação

Tecnologias renováveis
Rótulo de energia branca
Espaço de secagem
Iluminação
Monitor de dispositivos de energia
Ciclo de armazenamento
Escritório em casa
Uso interno da água
Uso externo da água
Consumo de água
Impacto ambiental dos materiais
Utilização responsável de materiais
Isolamento
Resíduos domésticos
Gestão dos resíduos
Emissões de óxidos de azoto
Escoamento superficial da água
Inundação
Inovação

8. LiderA
O LiderA é um sistema voluntário português, para avaliação da construção sustentável,
desenvolvido em 2005, por Manuel Duarte Pinheiro, Doutorado em Engenharia do Ambiente
pelo Instituto Superior Técnico, que tem como objetivo criar e certificar edifícios sustentáveis
[13].
O sistema de avaliação proposto é desenvolvido em três níveis, a estratégia (da ideia ao
plano), o projeto e a gestão do clico de vida, que permite a sua aplicação em edifícios, zonas
urbanas, empreendimentos, materiais e produtos, desde a fase de planeamento do projeto,
da construção, até à utilização do edificado [13].
O LiderA dispõe de mais de 400 projetistas/assessores qualificados e desde sua criação já foi
aplicado em mais de 1 milhão de fogos, 6 milhões de empreendimentos turísticos, múltiplos
projetos na área do comércio e outros serviços, além de ter sido objeto de estudo em teses
de doutoramento, mestrado e projetos académicos [13].
Este método está organizado nas seguintes 6 vertentes [13]:
• Uso sustentável;
• Vivência socioeconómica;
• Conforto ambiental;
• Cargas ambientais;
• Recursos;
• Integração local.

Análise comparativa
Através da análise da Tabela 6 verifica-se que os primeiros países a criarem um método que
avalia a qualidade da construção foram França e Suíça, em 1974 e 1975, respetivamente. Nas
décadas seguintes, outros países começaram a considerar propriedades como os fatores
ambientais, o conforto e a saúde dos habitantes como fatores importantes a serem
ponderados, criando assim suas próprias ferramentas de avaliação. No geral, os métodos
estudados podem ser aplicados a todos os tipos de construção, como edifícios de habitação,
serviços e industriais. No entanto, o Indicador de Qualidade Habitacional (HQI) e o LiderA não
se enquadram nesta afirmação. No primeiro, são considerados apenas habitações sociais de
uso geral ou privada e habitações novas e renovadas. No segundo, inserem-se na análise
apenas os edifícios habitacionais, as zonas urbanas, empreendimentos, produtos e materiais.
Cada um dos métodos de avaliação possui um sistema próprio de certificação que é atribuído
através de uma nota global. O LEED, o SEL e o Líder A, oferecem pontos para cada critério
analisado, que ao serem somados, determinam a nota final. Entretanto, alguns métodos
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1975

CASBEE

Japão

2001

HQI

Reino Unido

1996

DGNB

Alemanha

2007

BREEAM

Reino Unido

1992

Líder A

Portugal

2000

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Avaliação do
Estado de
Conservação

Suíça

Avaliação da
Sustentabilidade

SEL

x

Avaliação
durante o uso

1974

Avaliação da
construção

França

x

Avaliação do
projeto

QUALITEL

Todos dos tipos de
construção
Todos dos tipos de
construção
Todos dos tipos de
construção
Todos dos tipos de
construção
Habitações sociais de
uso geral ou privada e
habitações novas ou
renovadas
Todos dos tipos de
construção
Todos dos tipos de
construção
Edifícios habitacionais,
zonas urbanas,
empreendimentos,
materiais e produtos

Pontos

2000

%

Ano de Criação

EUA

Estrelas

Origem

LEED

Tabela 6- Análise comparativa dos métodos.
Nota Global
Designação

Métodos

optam por forneceram o reconhecimento em estrelas, como o LEED, o CASBEE e o BREEAM, ou
em percentagem, como o HQI, o DGNB e, novamente, o BREEAM.
Todos os métodos podem ser aplicados em fase de projeto, durante a construção e o uso do
edifício, à exceção do método CASBEE que só se aplicam à fase de projeto. Quanto à
sustentabilidade, a ferramenta Suíça, SEL, é a única que não possui considerações referentes
ao tópico.
Apesar da versatilidade dos métodos, nenhum deles avalia o estado de conservação da
construção, o que influenciará na qualidade das edificações antigas que pretendem passar por
renovações.

Conclusões
Na atualidade, é crescente a preocupação com a qualidade das construções, seja referente
aos materiais utilizados, às técnicas construtivas ou ao impacto que esta terá no meioambiente.
O estudo apresenta oito métodos de avaliação da qualidade e/ou sustentabilidade, com o
intuito de analisar os seus critérios de avaliação e julgar se estas se enquadram nos princípios
da reabilitação. O estudo comparativo das ferramentas mostra que muitos deles apresentam
características semelhantes e que a metodologia de avaliação para edifícios novos e edifícios
reabilitados, é praticamente a mesma, uma vez que o objetivo das obras de reabilitação é
garantir a qualidade do edifício antigo como se fosse novo.
Outro fundamento da reabilitação, é garantir tanto quanto possível a reutilização do
edificado existente. Observa-se que nenhum dos métodos adota um sistema que avalie o
estado de conservação dos elementos construtivos. Seria importante que estes sistemas de
avaliação tivessem esta preocupação, uma vez que substituir um componente em bom estado,
ou com possibilidade de reaproveitamento, por um novo, é uma solução que contraria os
princípios da reabilitação e da sustentabilidade.
O método suíço SEL é o único que não identifica uma avaliação específica no quesito
sustentabilidade. Apesar de sua origem acontecer no ano de 1975, um período em que as
preocupações com o meio-ambiente não eram tão exploradas, o método já passou por
atualizações que não incluíram este tópico como critério de avaliação.
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No geral, entende-se que todos os métodos estudados são de extrema importância no
contexto das novas construções, uma vez que a qualidade e sustentabilidade dos edifícios é
que os torna seguros, confortáveis e agradáveis para seus utilizadores. No entanto nenhum
deles apresenta preocupações quanto à conservação dos elementos existentes.
Sendo assim, para que os métodos estudados tenham uma eficiência considerável na
reabilitação, é necessária a inclusão de critérios de avaliação da conservação dos
componentes construtivos. Uma proposta ainda mais ambiciosa seria a criação de um método
exclusivo para certificação de qualidade dos edifícios reabilitados, que incluiria parâmetros
como a compatibilização dos materiais antigos com os novos, as técnicas de preservação e as
medidas para a reparação de anomalias.
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Abstract
This article aims to analyze the limitations present in Brazilian norms by comparing with
Portuguese regulations and highlighting possible proposals that may contribute to a more
demanding methodology. As a case study, selected a residence, with the constructive standards
defined in the Programa my Casa, My Life (PMCMV), for three Brazilian cities with different
bioclimatic zones and with this, analyzed the results obtained through the following
Methodologies: i) of the simplified method of the Brazilian norm NBR 15575; II) The prescriptive
method of RTQ-R; III) of the computer software Design Builder. Through the analysis of the
results and the comparison with the methodology of the Portuguese Regulation (REH),
identified the main limitations in the norms, as well as the elements that constructive with
greater influence on the gains and losses of heat of Building. Thus, it was possible to conclude
that the prescriptive methodology of Brazilian norms restricts the analysis of the elements of
walls and coverage, ignoring the contribution by the glazed spans, as well as presents limits
and differentiated methodologies For the same evaluation parameters among the norms, which
can lead to different interpretations. Since the norms already have a relatively adequate
structure, the incorporation of the proposals in the regulation emerges as a viable contribution
to a more demanding methodology, by valuing the constructive elements that determine the
Building.

Keywords
Thermal performance, Desempenho térmico, REH, Norma Brasileira 15220

ICEUBI2019 paper ID: 291
147

148

Comparação de Regulamentos para o Desempenho
Energético de Habitações – Brasil e Portugal
1. Introdução
No Brasil, o consumo energético de edifícios representa uma importante parcela do consumo
de energia, consequentemente, é um dos responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa.
O setor residencial corresponde a cerca de 30% do consumo de energia elétrica do Brasil, visto
que a energia é utilizada para proporcionar serviços básicos para os utilizadores, como conforto
térmico e iluminação [1]
A fim de impulsionar a eficiência energética e diminuir o consumo de energia elétrica, políticas
públicas, normas e regulamentações são impostas. Dessa forma, através da Lei nº 10.295, de
17 de outubro de 2001 e o Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro de 2001, foi defnida a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, que determina que os equipamentos
consumidores de energia e as edificações construídas no país deverão atender a requisitos
mínimos de eficiência energética [2].
Como um dos resultados dessas políticas públicas, o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade
e Tecnologia (INMETRO) publicou dois Relatórios Técnico da Qualidade para edificações, a fim
de classificar as edificações através do selo de certificação energética [3].
Além disso, para o setor da edificação, existem também as normas de desempenho vigentes da
ABNT. A NBR 15220/2005 [4], que detalha sobre o desempenho térmico das edificações e seu
comportamento e a NBR 15575/2013 [5] descreve o desempenho da edificação no geral,
introduzindo também a parte térmica.
As normas e o relatório apresentam algumas limitações, como ausência de diretrizes
construtivas, o zoneamento bioclimático muito abrangente, desconsiderando fatores como
altitude e parâmetros de transmitância térmica altos [6].
Considerando-se a importância do desempenho térmico de edifícios em Portugal, foi realizado
um estudo comparativo entre a aplicação dos regulamentos e normas existentes nos dois países,
com o objetivo principal de realizar propostas de aperfeiçoamento da regulamentação
brasileira, num processo contínuo de melhoria para a política energética residencial.

2. Análise das Normas e Regulamentações Brasileira e Portuguesa
As regulamentações visam avaliar e normalizar um padrão mínimo de desempenho para as
edificações, a fim de garantir condições de conforto e habitabilidade para os utilizadores.
No Brasil a análise do desempenho térmico das edificações, é dada pela norma ABNT NBR 15220
– Desempenho Térmico das Edificações, do ano de 2005[4], pela norma ABNT NBR 15575 –
Desempenho de Edificações Habitacionais, que visa a qualidade de empreendimentos
habitacionais num contexto geral [5] e Relatório Técnico de Qualidade, com o intuito de
promover a eficiência energética das edificações comercias e de serviços (RTQ-C) e das
edificações residenciais (RTQ-R), através do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) [3]. Em
Portugal foi analisado o Regulamento do Desempenho Energético de Edifícios de Habitação
(REH), que integra o Sistema de Certificação Energética (SCE) [7].

2.1 NBR 15220: Desempenho Térmico de Edificações
A princípio a avaliação de desempenho térmico de uma edificação era feita apenas a partir da
NBR 15220 [4], no qual tinha ênfase na avaliação de habitações unifamiliares de interesse social
com até três pavimentos, sendo dividida em cinco partes.
A NBR 15220-3 é a parte que detalha o zoneamento bioclimático brasileiro e formula um
conjunto de recomendações para o condicionamento técnico passivo para cada zona. O
território brasileiro foi dividido em oito zonas relativamente homogêneas quanto ao clima.
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As diretivas construtivas e estratégias de condicionamento passivo de cada zona bioclimática
foram realizadas através da verificação do atendimento de cada parâmetro identificado, a
seguir [4]:
− Tamanho das aberturas para ventilação (expressas como percentual de área de piso);
− Sombreamento das aberturas;
− Estratégias de condicionamento térmico passivo;
− Envolvente exterior - Transmitância térmica, atraso térmico e o fator solar:
− Paredes (parede leve, parede leve refletora e parede pesada);
− Coberturas (cobertura leve isolada, cobertura leve refletora e cobertura pesada.
Apesar de antiga, essa norma ainda se encontra em vigência e serve para fomentar as
estratégias bioclimáticas e alcançar o desempenho térmico normativo além de servir como base
para algumas descrições da norma de desempenho mais atual, a NBR 15575, através das
prescrições e do zoneamento bioclimático.

2.2 NBR 15575: Edificações Habitacionais – Desempenho
Com o crescimento do mercado imobiliário, a indústria da construção civil brasileira aprimorou
os parâmetros de qualidade dos empreendimentos com a implantação Norma de Desempenho
que apresenta os requisitos mínimos e indicadores a fim de promover a segurança,
habitabilidade e sustentabilidade das edificações [5].
Com relação aos requisitos, foi estipulado um nível mínimo (M) de desempenho, no qual deve
ser alcançado obrigatoriamente, e os níveis, intermediário (I) e superior (S) de desempenho,
cujo não apresenta exigência normativa e serve apenas de caráter informativo [5].
O desempenho térmico enquadra-se no indicador referente a habitabilidade e pode ser avaliado
por dois métodos normativo: o método simplificado (atendimento dos valores limites das
propriedades térmicas - transmitância térmica e capacidade térmica das envoltórias); o método
por simulação computacional; e uma método de caráter informativo com medições in loco [5].
No método simplificado, analisa-se a transmitância térmica (U) e a capacidade térmica (CT)
das paredes externas, enquanto nas coberturas, analisa-se apenas a transmitância. Além disso,
analisa-se o critério referente as aberturas nas fachadas, para promoção da ventilação interna
dos ambientes longa permanência, ou seja, as salas e dormitórios. Nesse caso, os elementos
em contato com o solo e os vãos envidraçados não são quantificados nessa análise [5].
Caso a edificação avaliada não cumpra as exigências mínimas propostas pelo método
simplificado, torna-se viável a análise pelo método detalhado, através da simulação
computacional. Com o resultado, analisa-se a temperaturas interior dos ambientes longa
permanência (salas e dormitórios) e compara com as temperaturas exteriores para a situação
de verão e inverno [5].
Além da NBR 15575, o Brasil apresenta outro indicador regulamentar, o Relatório Técnico da
Qualidade – Residencial (RTQ-R), que analisa o desempenho energético da edificação
residencial.

2.3 RTQ-R: Relatório Técnico da Qualidade – Residencial
Para atender a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e o Decreto n° 4.059, de 19 de dezembro
de 2001, criou-se o Relatório Técnico de Qualidade, onde em 2012, foi revisado e emitido pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Este regulamento contém os requisitos necessários para a obtenção da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE), que classifica o nível de eficiência energética das edificações
residenciais entre A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Para as edificações residenciais,
existem três tipos de etiquetas para: habitacionais autônomas, edificações multifamiliares e a
áreas de uso comum [3].
O processo avaliativo difere em função de cada etiqueta e podem ser realizados através do
método prescritivo, com equações, tabelas e parâmetros limites, ou pelo método de simulação
computacional [3].
Para as unidades habitacionais autônomas, os requisitos avaliados são: o desempenho da
envolvente para o verão e para o inverno (EqNumEnv), o sistema de aquecimento de água
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(EqNumAA) e possíveis bonificações. Estas três avaliações, são ponderadas de acordo com a
região onde se insere a edificação avaliada [3].
Caso a unidade habitacional apresente características que não se adequem ao método
prescritivo, recomenda-se a análise através do método de simulação computacional [3].
O método de simulação computacional consiste em comparar o desempenho do edifício em
questão, com os valores de referência para cada zona bioclimática. Nesse caso, deve simular a
edificação para duas condições, quando ventilada naturalmente e quando condicionada
artificialmente [3].

2.4 REH: Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de
Habitação
Em Portugal, a legislação referente ao conforto térmico e as necessidades energéticas dos
edifícios de habitação é dada pelo Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de
Habitação (REH).
O REH é uma política obrigatória que está enquadrada no Sistema de Certificação Energética
(SCE) e estabelece os requisitos parâmetros e metodologias para a caracterização do
desempenho energético dos edifícios de habitação [7].
A classificação pode ser obtida através do método normativo. O cálculo baseia-se no método
sazonal em regime permanente, onde é feita uma análise das necessidades de aquecimento e
arrefecimento, considera o edifício como uma única zona, com as mesmas condições interiores,
e assim, comparada com os valores de referência para obtenção da classe energética [7].

3. Caso de Estudo – PMCMV
O estudo de caso consta na análise dos resultados obtidos na aplicação dos regulamentos a um
edifícios tipo: i) do método simplificado da norma brasileira NBR 15575; ii) do método
prescritivo do RTQ-R; iii) do programa informático Design Builder que permite simulações de
comportamento térmico. O estudo foi realizado através da aplicação para três cidades
brasileiras, com zonas climáticas distintas.
A residência selecionada é de médio padrão, com os requisitos construtivos selecionado a partir
do projeto do Governo Federal, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) [8], para três
cidades inseridas em zonas bioclimáticas distintas (Porto Alegre, Brasília e Maceió). A residência
possui uma suíte, um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço e uma área
construída total de 49,45m², conforme detalha a Figura 1.

Figura 1: Projeto arquitetônico e planta de corte do estudo de caso
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A seleção dessas cidades deu-se de acordo com o comportamento climático serem distintos.
Porto Alegre encontra-se na região Sul do Brasil, zona bioclimática 03 e apresenta as estações
bem definidas; Brasília localizado no Centro-Oeste, zona bioclimática 04, apresenta clima
tropical, com alta amplitude térmica e forte influência de seca; e Maceió, na região Nordeste,
zona bioclimática 08, onde existe praticamente apenas a estação de verão com influência da
umidade oceânica e lagunar.
Os materiais e padrões construtivos foram definidos conforme as diretrizes e especificações
mínimas para unidades habitacionais no âmbito do PMCMV, expresso na portaria nº 269, de 22
de março de 2017 [8]. A Tabela 3 detalha o material utilizado no estudo de caso e valores de
transmitância térmica e capacidade térmica. Além disso, considerou uma instalação do sistema
de aquecimento de água, por energia solar, a fim de cumprir a obrigatoriedade solicitada pelo
PMCMV para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Tabela 1: Transmitância e capacidade térmica dos padrões construtivos do estudo de caso
Fonte: [9]
TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E CAPACIDADE TÉRMICA - ESTUDO DE CASO
U
W/ (m².K)

CT kJ/
(m².K)

2,37

151

Telha cerâmica + camada de ar >5cm + Laje concreto
maciço 10cm + camada de ar >5cm + forro de gesso 3cm

1,3

281,9

Piso cerâmico + argamassa de assentamento +
impermeabilizante betuminoso + contrapiso 3cm +
fundação em concreto 7cm

2,88

277

Janela com caixilharia de alumínio
Caixilho – 10mm
Perfil de Alumínio – 40mm
Vidro Incolor – 6mm

5,67

-

Porta de Madeira 3cm

2,8

-

Imagem

Descrição
Argamassa interna 2.5 cm + Bloco cerâmico 9x19x19 cm
+ Argamassa externa 2.5 cm

O Design Builder exerce a função de indicador comum para a considerações das
regulamentações, através da proximidade de valores e identificação dos elementos que
influenciam no desempenho térmico.
Para as simulações com o Design Builder, utilizou-se os mesmos padrões construtivos, porém
com os valores e propriedades térmicas dos materiais de acordo com a base de dados, sendo
mais aproximados do método prescritivo. Além disso, a ocupação, iluminação e equipamentos
dos ambientes, foram considerados a partir da base de dados do software, para uma habitação
de dois quartos e quatro habitantes.

4. Análise dos Resultados
Realizou-se a aplicação do método simplificado da norma brasileira NBR 15575, do método
prescritivo do RTQ-R e das simulações através do Design Builder para as três cidades brasileiras.
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No caso da norma NBR 15220, a análise de resultados foi desconsiderada, já que o valores
transmitância e capacidade térmica da NBR 15575 é baseada na NBR 15220.
No método simplificado da norma brasileira NBR 15575, verificou os padrões construtivos, de
acordo com os requisitos mínimos solicitados pela norma, e com isso, notou o atendimento à
norma. A Tabela 2 detalha esses resultados.
Tabela 2: Análise do estudo de caso através do método simplificado da NBR 15575
NORMA DE DESEMPENHO - NBR 15575 (MÉTODO SIMPLIFICADO)
Padrões
Analisados

Requisito mínimo Z3

Requisito mínimo Z4

Requisito mínimo Z8

Estudo de Caso

U parede

U ≤ 3,7

U ≤ 3,7

U ≤ 3,7

U = 2,37

CT parede

CT ≥ 130

CT ≥ 130

Sem exigência

CT = 151

U cobertura

U ≤ 2,3

U ≤ 2,3

U ≤ 2,3 FV

U = 1,3

% A de ventilação

A ≥ 7%

A ≥ 7%

A ≥ 8%

A = 8,44% (sala)
A = 9,24% (suíte)
A = 9,10% (quarto)

O método prescritivo do RTQ-R resulta numa classificação do nível de eficiência da edificação.
A avaliação foi realizada para os ambientes de longa permanência (sala, suíte e quarto), das
três zonas bioclimáticas selecionadas através da planilha feita pelo LabEEE [10].
Os valores referentes transmitância térmica e capacidade térmica devem estar de acordo com
a norma da ABNT NBR 15575. Além dessa avaliação, analisa-se também os valores referentes à
percentagem de ventilação, no qual são cobrados valores diferentes da norma 15575 e taxa de
iluminação natural. A Tabela 3 detalha quais ambientes atendem a esse requisito mínimo.
Tabela 3: Atendimento aos requisitos de iluminação e ventilação natural
ILUMINAÇÃO NATURAL
Zona

Z3

Z4

Z8

Local

Área de abertura
para ilumina-ção
[m²]

Ai/
Auamb
(%)

Suíte

1,1

Quarto

VENTILAÇÃO NATURAL
Área de abertura
para ventilação

Av/
Auamb
(%)

Valor de
Referência

15,41

0,6

8,40

≥ 8%

1,1

15,17

0,6

8,28

≥ 8%

Sala

2,5

13,70

1,4

7,67

≥ 8%

Suíte

1,1

15,41

0,6

8,40

≥ 8%

Quarto

1,1

15,17

0,6

8,28

≥ 8%

Sala

2,5

13,70

1,4

7,67

≥ 8%

Suíte

1,1

15,41

0,6

8,40

≥ 10%

Quarto

1,1

15,17

0,6

8,28

≥ 10%

Sala

2,5

13,70

1,4

7,67

≥ 10%

Atende
12,5%?

Atende %
mínima?

Também obteve os resultados referentes a envoltória para verão e inverno e
aquecimento de água. A Tabela 4 apresenta a pontuação para cada quesito analisado e a
classificação final para a unidade habitacional apresentada.
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Tabela 4: Pontuação Total - Estudo de caso

Pontuação
Total

Identificação

Estudo de Caso
(Z3)

Estudo de Caso
(Z4)

Estudo de Caso
(Z8)

Envoltória para Verão

B

B

C

Envoltória para Inverno

B

A

Não se aplica

Equivalente numérico da
envoltória

B

B

C

Aquecimento de Água

D

C

A

Pontuação Total

3,74

4,38

3,80

Classificação final da UH

B

B

B

PERDAS DE
CALOR (kWh)

GANHOS DE
CALOR (kWh)

Os resultados obtidos através da simulação computacional pelo software Design Builder, serviu
como ferramenta para identificação dos principais elementos que influenciam nos ganhos e
perdas de calor e está descrito na Tabela 5.
Tabela 5: Resultados da simulação para o estudo de caso
Brasília
Porto Alegre
Ocupação
130,072
137,028
Iluminação
954,921
954,921
Equipamentos
951,582
951,582
Janelas
4260,330
3581,726
Infiltração
1,735
10,482
Superfície Opaca
341,439
387,926

Maceió
74,222
954,921
951,582
3168,059
2,339
355,581

Janelas

898,790

759,820

712,260

Infiltração

1833,000

2012,610

1634,960

Superfície Opaca

3907,520

3251,200

3159,490

5. Análise Comparativa entre as normas, regulamentações e resultados do
Design Builder
Como análise comparativa, realizou primeiro entre os métodos prescritivos da norma da ABNT
NBR 15575 e o RTQ-R. Além disso, comparou os resultados obtidos entre o método prescritivo
e o método por simulação do RTQ-R.
Em seguida, foram analisados apenas os parâmetros quantificados na normalização brasileira e
na portuguesa (NBR x RTQ x REH), já que as metodologias adotadas são distintas, o que não
permite a comparação de resultados. E de caráter informativo para identificação dos elementos
da envoltória de maior relevância, analisou-se os resultados obtidos através de simulação
computacional do Design Builder.
Entre a norma da NBR 15575 e o RTQ-R, os valores de transmitância e capacidade térmica são
iguais, já que uma se baseia na outra, porém, há uma divergência entre a área mínima para as
aberturas (Tabela 6), o que pode ocasionar em interpretações distintas.
Tabela 6: Comparativo da área de abertura entre a NBR e o RTQ-R
NBR
RTQ-R
Zona 1 a 7
A ≥ 7%
Zona 1 a 6
A ≥ 8%
Zona 8 (nordeste e sudeste)
A ≥ 8%
Zona 7
A ≥ 5%
Zona 8 (norte)
A ≥ 12%
Zona 8
A ≥ 10%

Quanto a comparação entre os métodos prescritivo e por simulação do RTQ-R, foram obtidos os
resultados, conforme descreve a Tabela 7. Nota as discrepâncias entre as duas metodologias,
visto que, o método prescritivo não analisa alguns elementos construtivos e nem quantifica os
ganhos térmicos através de iluminação, ocupação e equipamentos, por exemplo, ao contrário
do método por simulação.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

154

Tabela 7: RTQ-R: Método Prescritivo X Método por simulação
MÉTODO
CIDADES
SUÍTE
QUARTO
SALA
Porto Alegre (Z3)
A
B
C
Método Prescritivo
Brasília (Z4)
C
C
C
Maceió (Z8)
A
B
B
Porto Alegre (Z3)
E
E
E
Método por Simulação
Brasília (Z4)
E
E
E
Maceió (Z8)
E
E
E

Ao comparar quais os requisitos avaliados nas NBR 15575, no RTQ-R e no REH, notam-se que as
metodologias brasileiras apresentam limitações. A Tabela 8 detalha os itens de análise em cada
regulamentação e com isso, os possíveis pontos de contribuição.

ITENS
Análise

Envolvente

Ganhos
Zoneamento
Sombreamento
Ventilação
AQS
Energia
Renovável

Tabela 8: Comparação dos itens dos métodos prescritivos: NBR X RTQ-R X REH
NBR 15575
RTQ-R (BRASIL)
REH (PORTUGAL)
(BRASIL)
Ambientes de
Ambientes de longa
longa
Edificação como um todo
permanência
permanência
Paredes (exterior e interior); Pavimentos (exterior e
Parede; cobertura;
interior); Coberturas (exterior e interior); Vãos
Parede;
contato com o solo; envidraçados (exterior e interior); Vãos opacos
cobertura;
Vidro (apenas Z1 e
(exterior e interior); Pavimento térreo; Pavimento
Z2)
enterrado; Parede enterrada; Pontes térmicas lineares
(exterior e interior); Pontes térmicas planas
Ganhos solares totais e úteis; Ganhos internos
Zoneamento
Zoneamento
Zonas climáticas de Inverno e Verão distintas; variam
bioclimático
bioclimático
com a NUTS III e com a altitude local
Sombreamento, elementos no entorno
Área de abertura;
Área de
Valor mínimo de renovações horárias para verão e
requisito ventilação
abertura
inverno
cruzada
Pré-requisitos
Calculadas as necessidades energéticas dos sistemas
mínimos
-

-

Calculadas as necessidades energéticas dos sistemas

Para complementar a análise das regulamentações brasileiras os resultados gerados pelo
software Design Builder auxiliam na identificação dos componentes que mais influenciam na
nos ganhos e perdas de calor (Tabela 5). Diante disso, os elementos construtivos mais
relevantes, para o ganho de calor da edificação, são os vãos envidraçados e os ganhos internos,
ou seja iluminação, equipamentos e ocupação. Quanto as perdas, as superfícies opacas e as
perdas por infiltração são os itens com valores mais relevantes.
Com isso, a inserção de todos os parâmetros da envoltória e a descrição dos elementos
construtivos de forma exigente e detalhada, são essenciais, para aprimorar desempenho
térmico do edifício.

6. Propostas de Melhoria para as Normas e Regulamentações Brasileiras
A regulamentação brasileira avançou bastante em relação ao quesito térmico nos últimos anos,
porém a adaptação e a constante atualização das metodologias, são necessárias para aprimorar
o nível de eficiência energética e conforto térmico das edificações. De acordo com a análise
dos resultados e comparação entre os requisitos abordados nos dois países, observou alguns
pontos que possam contribuir para uma melhor composição da norma brasileira
Ao comparar as metodologias dos dois países, nota-se que ambas as regulamentações brasileiras
apresentam algumas limitações, com isso, deve-se investir em melhorias paras as
regulamentações.
A reestruturação das normas é um fator que pode influenciar no contexto energético e não
estão diretamente ligados às componentes de análise térmica. Como estratégia de melhoria,
unificar as três metodologias brasileiras, tornando assim obrigatória para as edificações
residenciais, a fim de colaborar com a qualidade das construções e não permitir interpretações
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distintas. Além disso, pode-se padronizar os valores da transmitância e capacidade térmica, as
áreas de aberturas mínimas para a ventilação e as técnicas de aproveitamento passivo da NBR
15220.
Além dessa unificação, a manutenção do programa brasileiro de etiquetagem (PBE) no ramo da
edificação estimula na competitividade da indústria da construção civil e promove as
informações sobre o desempenho da construção, já que, com a classificação simples dos
edifícios, torna-se compreensível a todos e incentiva construções mais eficientes.
Outro ponto identificado, foi a forma de classificação das zonas bioclimáticas brasileiras, que
exclui o elemento altitude. A altitude influencia o desempenho térmico do edifício, dessa
forma, sugere-se um refinamento no zoneamento bioclimático, inserindo a influência da
altitude.
Os elementos da envoltória são fundamentais para a transferência de calor e com isso, a
inclusão de todos os componentes, como os vãos envidraçados e elementos em contato com o
solo por exemplo, que complementam a metodologia atual, na qual consta apenas os valores
para parede e cobertura.
Os vãos envidraçados, que apresentou valores significativos referente a transferência de calor,
não são quantificados nos métodos prescritivos de nenhuma das normas (com exceção das Zonas
01 e 02 no RTQ-R). Dessa forma, quantificar esses elementos podem alterar as necessidades
energéticas, sobretudo para zonas bioclimáticas estação de verão predominante.
As normas contém sobre técnicas de sombreamento para as aberturas, porém não há análise
quanto ao sombreamento por elementos do entorno. Dessa forma, essas propostas podem ser
adicionadas, visto que influencia no desempenho térmico da edificação relativo aos ganhos
solares, principalmente pelos vãos envidraçados.
Os ganhos térmicos internos, através da ocupação, iluminação e equipamentos, não são
quantificados nas metodologias simplificadas brasileiras. Logo, a inserção de um dado de
entrada referente a esses ganhos, de acordo com os padrões de utilização brasileiros, pode
influenciar no desempenho da edificação.
Outro fator analisado, são os valores limite da transmitância térmica (ou coeficiente de
transmissão térmica – U), que apresentam valores consideravelmente altos, quando comparados
com os valores de referência do REH. Zonas bioclimáticas que apresentam estão de inverno
apresentam um requisito mínimo transmitância térmica para parede de U ≤ 2,50 W/m². °C e
para cobertura de U ≤ 2,30 W/m².°C.Portanto, a diminuição dos valores é um ponto sugestivo
de alteração da norma, conforme apresentado nos resultados através da simulação
computacional, que detalha a influência nas perdas através dos elementos opacos.

7. Considerações Finais
Como incentivo às políticas públicas de eficiência energética e desempenho térmico, as
regulamentações brasileiras apresentam uma estruturação base, porém, com alguns quesitos
que podem ser aprimorados. Com isso, o trabalho realizado analisou e comparou sobre as
metodologias existentes, para a propor melhorias e estratégias que possam contribuir para
construções mais energeticamente eficientes.
Para as zonas bioclimáticas que é composta basicamente por necessidade de resfriamento,
adaptar a norma para diminuir os ganhos térmicos e promover a ventilação natural cruzada é
um ponto de interesse. Dessa forma, destaca uma avaliação favorável presente no RTQ-R,
referente ao pré-requisito mínimo para os índices de ventilação cruzada.
Com os resultados obtidos através da análise comparativas e simulações computacionais,
tornou-se viável a identificação dos componentes que influenciam no comportamento térmico
da edificação. Cita-se, as janelas, cujo são elementos com valores significativos de ganhos de
calor, os ganhos internos através ocupação, iluminação e/ou equipamentos, os elementos
opacos. Logo, a inserção das propostas referente aos componentes avaliados que influenciam
no desempenho e não são quantificadas podem promover uma melhoria no desempenho térmico
do edifício.
Portanto, o Brasil apresenta uma estrutura metodológica relativamente adequada, porém
passível de incorporar uma análise mais detalhada através de estratégias e parâmetros mais
específicos. Revisões e atualizações dessas normalizações, em conjunto com estudos e
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pesquisas sobre o assunto são fatores importantes para promover uma melhoria contínua. A
incrementação da norma com propostas citadas, podem ser viáveis para a adoção de uma
metodologia mais exigente e pormenorizada, com a valorização dos elementos construtivos que
são determinantes para um conhecimento mais aprofundado sobre o desempenho térmico do
edifício.
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Abstract
Weight reduction remains an ever ending objective in space launcher vehicle design. Composite
materials, particularly carbon fibre reinforced polymers (CFRP), are still considered, after
several decades, as the next key step in cryotank weight reduction. Their use in this application,
however, is still hampered by technical issues present in propellant containment environments,
particularly cryogenic. The aim of this work is to provide a brief explanation of the technical
difficulties found in CFRP application to space launch vehicle propellant tank design and an
overview of the research work and technical solutions that have been devised up to this day to
face this challenge. CFRP based propellant tanks could make possible cheaper and reusable
access to space transportation. Either through the design of more structurally efficient
disposable launch vehicles, or as one of the enabling technologies of single stage to orbit (SSTO)
recoverable launch vehicles (RLV) through mass fraction increase.
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Composite Liquid Propellant Tanks for Space
Launch Vehicles - Historical Challenges and
Current Developments
Introduction
Nowadays, the state of the art in space launcher propellant tank design are aluminiumlithium alloys (Al-Li), which provide the best specific strength of aluminium alloys, used in
load bearing propellant tanks that are joined by friction stir welding. The propellant tank
materials and structure are of particular interest in weight reduction, since, for a liquid
fuelled launch vehicle, they represent more than half of the dry mass. Therefore, any
decrease in mass in these structures has a tremendous impact in dry mass reduction, and by
extension, mass fraction of the vehicle and total propellant needed for the same mission
profile, decreasing vehicle and engine size, manufacturing and operation costs.
Also, propellant tank design is strongly affected by the propellant mixture characteristics,
mainly: propellant pressure and temperature, chemical compatibility between the propellant
and the tank materials, and permeability of the tank materials to the propellant. The last
being quite important when the propellant is a high pressure gas of low molecular weight
such as hydrogen or oxygen.
Carbon fibre reinforced polymer (CFRP) materials are known for their extremely high
strength-to-weight and stiffness-to-weight ratios, and still are the most promising composite
material for propellant tank weight reduction. Their application in cryogenic tanks
(cryotanks) is, however, difficult, compounded by the fact that the most performant
propellants are cryogenic liquids such as liquid oxygen (LOX), liquid hydrogen (LH2) and liquid
methane (LCH4).

Propellant tank requirements and construction background
The three major components of a vertical space launch vehicle (LV) are the payload, which is
the purpose of the vehicle, the engines, that propel the payload to orbit, and the main
propellant tanks to feed the engines. Hence, it is no surprise that the propellant tanks are the
largest and heaviest component of a LV. It is also due to this that in most LVs, in order to
save weight, the main propellant tanks also double as the primary structure, becoming a
single skin fuselage (in some cases with a few millimetres of thickness). In a way, they are the
vehicle. This invariably results in slim, cylindrical main propellant tanks with hemispherical or
ellipsoidal domes. Geometrically, spherical tanks offer the best ratio between tank mass and
propellant pressure, but are difficult to accommodate aerodynamically as main propellant
tanks of a vertical space LV. They also need external bracing for integration into the vehicle.
Rare exceptions include a spherical or quasi-spherical main propellant tank because the
propellant mixture ratio, propellant pressure differential and/or thermal compatibility
between propellants has allowed for one of this tanks to be partially integrated inside the
other cylindrical one, sharing a common bulkhead. Concentric tanks have issues with buckling
and propellant pressure and temperature differentials, and cylindrical multi-tanks have either
poor aerodynamic characteristics or poor volume usage if inside a fuselage [1], [2].
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The main function of the propellant tank is to guarantee the propellant containment. To this
end, sealing of tank component joints is crucial. In metallic designs, this is simply achieved by
seam welding the joints. Composite designs have the advantage of being manufactured with
the shape needed, drastically eliminating the number of tank components and joints. Any remaining joints can be easily addressed with local application of composite plies or just matrix
polymeric resin (usually, compatible epoxy). Each main propellant tank is tested for leaks under pressure before vehicle integration [1], [2]. Lately, friction-stir-welding use has been increasing, due to less strength loss and near pre-weld finish at the weld line. However, very
large weld jigs and severe geometry constraints prevent further use. In addition, some
aluminium tanks full size load bearing propellant tanks, are machined from large stock blocks
to allow for near composite material advantages, such as large reduction in component numbers, and better stiffening with isogrid patterns.
The loads that the main propellant tanks of a vertical space LV have to endure are inertial
loads along the tank axis and the normal (to the tank skin) and the internal propellant pressure. Inertial loads comprise the propellant and tank inertia subjected to acceleration along
the vehicle's travel direction. If the tanks have a structural function (integral tanks)they also
have to endure external aerodynamic pressures and inertial loads from the entire vehicle and
payload. Asymmetrical aerodynamic loads and other perturbations may also cause considerable bending loads along the entire vertical LV [2]. Roughly, the inertial and bending loads
translate in axial compression in the cylinder wall along the cylinder axis, and the normal
pressures into "hoop stress" tension, tangential to the cylinder wall and dome curvature, if
considering a simple cylindrical tank. Thus, compressive strength of materials is especially important for load bearing main propellant tanks. With few exceptions, vertical space LVs have
turbo-pump fed main engines for greater efficiency, this allows low main propellant tank pressures between 0.07 and 0.34 MPa [1].
Cryogenic propellants have been an important development in rocketry. Nowadays, the most
energetic chemical propellant combination (not considering experiments with extremely toxic
compounds) is the LOX-LH2 pair, with the recently developed LOX-LCH4 in second. Hydrogen,
oxygen and methane are gaseous at room temperature, but to allow for realistically sized LVs,
they have to be used in the liquid form, which implies storage at temperatures below 90° K
for LOX and LCH4, and below 20° K for LH2 [1]. The tank walls will be subjected to these temperatures during most of the ascent flight, and, though most materials become brittle and
with reduced strength, some aluminium alloys and austenitic stainless steels increase their
strength at these temperatures with little loss of ductility [3].
The peak heating rate of an ascending space launcher usually occurs between Mach 2 and 3,
due to the considerable atmospheric pressure drop as the vehicle accelerates and climbs further [4], typical peak values for skin friction are around 200°C [5] varying with launch profile
and LV. However, propellant tank wall temperatures will be closer to the propellant temperature on the portion of the tank still filled [1]. This means that cryogenic tank walls might still
be very cold, even when the tank finishes draining during the rapid ascent phase.
Material strength and stiffness are equally important in vertical space LVs. The thin walled
tank/fuselage, and long cylindrical geometries, tend to bring buckling margins close to the
material strength margins [2].
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Table 1 - Unidirectional composite properties. Adapted from:
Source: [6]
Unidirectional
Composite
Properties

S-Glass/Epoxy

Aramid/Epoxy

Carbon/Epoxy
(Best High
Strength)
Carbon/Epoxy
(Best Medium
Modulus)
Carbon/Epoxy
(Best High
Modulus)

Temp.
[K]

Density
[g/cm3]

Tensile [GPa]
Strength

E

Compressive [GPa]
Strength

E

Tensile Specific
[Pa.m3.Kg-1]

Compressive
Specific [Pa.m3.Kg1]

Strength

Stiffness

Strength

Stiffness

879

31319

549

31319

192

61538

83333

295

1.82

1.60

57

1.00

57

76

1.82

2.10

59

1.50

1154

32418

4

1.82

2.00

62

1.50

1099

34066

295

1.30

1.40

80

0.25

1077

61538

76

1.30

1.40

99

0.29

1077

76154

4

1.30

1.40 100

0.37

1077

76923

295

1.56

1.46 133

1.28

936

85256

821

77;4

1.56

1.88 145

0.75

1205

92949

481

295

1.63

1.07 185

0.70

167

656

113497

429

102454

77;4

1.63

1.23 191

0.82

179

755

117178

503

109816

295

1.69

0.62 296

0.51

258

367

175148

302

152663

77;4

1.69

0.69 327

0.66

408

193491

391

80

130

Table 2 - Mechanical properties of common alloys used for propellant tank construction, derived from:
Source: [3]
Compressive
Tensile [GPa] Compressive [GPa]
Tensile Specific
Specific
[Pa.m3.KgTemp.
Density
[Pa.m3.Kg-1]
Alloys
1]
Yield
Yield
[K]
[g/cm3]
E
E
Stress
Stress
Yield
Stiffness
Yield
Stiffness
AL 2219-T87

293

2.92

0.36

72

0.37

74

123

24792

125

25501

AL 2198-T8

293

2.75

0.45

75

0.43

80

163

27329

155

29084

Ti-6Al-4V

293

4.54

0.96

110

1.01

113

211

24320

222

24928

SS 301 Full Hard

293

8.11

1.05

179

0.65

179

130

22109

80

22109

Aluminium alloys have been the dominant material for spacecraft construction, including
propellant tanks. As in aeronautics, aluminium alloys are attractive owing to their good mechanical properties coupled with some of the lightest metallic densities, easy workability and
maximum operational temperatures of about 250°C (sufficient for supersonic flight skin friction).
Historically, Aluminium alloys from the 2000 series were the most used material for liquid
propellant tanks on space LVs. Up until recently, this alloy series had the weldable
higheststrength alloys. Series 7000 has stronger alloys, but poor weldability and cryogenic
mechanical issues, being relegated to purely structural bolted applications. Successful alloys
include the 2014 and, particularly, the 2219 alloy, with excellent mechanical properties and
cryogenic temperatures. 2219 alloy has been extensively applied in main propellant tank construction, including Saturn V's first stage, and the first and second versions of the Space Shuttle external tank. More recently, a new family of aluminium alloys has been replacing series
2219. The Aluminium-Lithium (Al-Li) alloys, so called to distinguish them from the rest of the
2000 series (Cu is still the second alloying element by weight, with Li as the third at about
1%), achieve even greater mechanical properties while reducing density at the same time
[2].
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The barrel sections Space Shuttle's "super light weight" external tank version are of Al 2195,
which is lighter than 2219 and is about 20% stronger at room and cryogenic temperatures [2],
and Falcon 9 from SpaceX is mostly made of 2198 alloy load bearing propellant tanks [7].
Titanium can react violently with strong oxidants, such as pure oxygen, and it also has limited
workability and weldability [3]. These characteristics limit titanium to secondary high pressure fluid tanks, usually machined spherical tanks for pressurant fluid or cold gas propellant,
were its high specific tensile yield strength can be better applied. Alloy Ti-6Al-4V is one of the
most employed.
Austenitic stainless steel 301 has fantastic strength and rigidity compared to other metals
presented, but also has the highest density and lowest specific properties. Its strength also
increases up to 25% more at cryogenic temperatures [3]. Main load bearing cryotanks of SS
301 were successfully employed on the Atlas LV and Centaur upper-stage. To offset the high
density, the tanks were pressure stabilized, allowing for extremely thin and light walls, but
complicating ground handling and introducing more failure modes to the vehicles [2].
Finally, composite materials have been studied for propellant tank application for a long time,
but only recently some breakthroughs have been made. Table 1 surmises the relevant results
from [6], and shows that all of the common fibre reinforcements show promise for application. Table 2 is provided for comparison. Glass fibres might have strong mechanical strength
but their stiffness is poor. Their use has great value for applications that also require thermal
or electrical insulation, corrosion prevention, or radio wave transparency. Aramid (commonly
known by its brand name Kevlar), shows great promise for applications were its superior tensile specific strength and stiffness are required, nevertheless, compressive strength of aramid
is very poor. Moreover, at cryogenic temperatures, aramid fibres have unusual anisotropic
behaviours that lead to micro-crack formation in the matrix [6]. Hence, aramid reinforcements have been applied to high pressure COPV tanks with great success, but their use on load
bearing and/or cryogenic propellant tanks is unlikely. In the end, Carbon fibre reinforced polymers (CFRP) show the greatest promise. Their superior compressive specific strength and
overall stiffness, and stability at cryogenic temperatures, make them the most sought composite for cryotank prototypes, as will be shown in the following chapters. The values shown at
Table 1 have been tested some decades ago, and there have been significant improvements in
fibre manufacturing, particularly carbon fibre. Medium modulus fibres have a balance between the equally important strength and stiffness, and appear the most practical for this application [8].
Only unidirectional composites were considered due to the better mechanical properties over
cloth, and both easier automated placement and optimization of laminate application for the
known load paths. Honeycomb use has created severe problems as it will be shown and has
not been considered. The obtained results also confirm that an epoxy matrix is sufficient for
this application.
Other, more advanced fibres, such as silicon carbide, weren't considered due to lower technological readiness status.
Non-cylindrical geometries are mass-efficiently hard to conceive using metallic material
shells, but with composite material surfaces, there is more freedom to create complex shapes
owing to composite manufacturing particularities. Resistance to fatigue and propagation of
flaws is also better in composite materials due to the complex fibrous structure. On the other
hand, accumulated fatigue damage will lead to material degradation and increased
permeation of propellant [2].
Therefore, as operational space LVs continue to be of a vertical launch, multi-stage configuration, the near-future tendency for propellant tank design seems to be of a cylindrical, integral, load bearing type, housing highly performant cryogenic propellants. It
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will be in that context that this work will look at CFRP use in liquid propellant tanks for vertical space LVs. This is in spite of past developments that have been oriented to space plane
vehicle application, sharing the same characteristics and advantages, except the load bearing function and allowing more complex and conformant shapes than metallic designs.

Composite materials for high pressure propellant tanks
Space launch vehicles also make use of high pressure fluid tanks for pressurant gas or for cold
gas propellant for reaction control system thrusters. High pressure tanks have propellant pressures typically in the range of 6.9 to 69 MPa, and often have spherical geometry to minimize
dry mass [1]. In this application, tensile specific strength is the relevant property, and machined titanium has replaced steel as it became available.
For the Space Shuttle pressurant tanks, it was found that significant weight savings could be
made by reducing the titanium used, and reinforcing exteriorly with aramid fibber. Hence,the
metallic liner acts as permeation barrier and provides part of the structural strength, while
the reinforcing composite supports most of the load [9].
This gave rise to the Composite Overwrapped Composite Vessel (COPV) tank type, that is now
commonly used, particularly for gaseous helium pressurant containment. Aluminium, steel or
inconel can also be used as liners depending on load sharing. High strength carbon fibber has
now replaced aramid [10].

CFRP issues in cryotank application
Beyond the expected superior load bearing capabilities and low weight, composite laminates
have to contain highly volatile cryogenic fluids. Permeation and leakage are the main threats
of composite materials to containment.
Permeation is the diffusion of the propellant gas through the laminates. There is always some
rate of diffusion, but laminates that avoid micro-cracking and internal manufacturing imperfections have acceptable rates [8], [11], [12].
Leakage, on the other hand, is more difficult to avoid. It can occur through interconnected
porosity in the matrix, delamination, accumulation of micro-cracks between the resin and
fibres caused by different thermal expansion coefficients or cracks caused by lighter impacts
due to the composites more brittle and anisotropic nature [11].
To improve build quality and reduce imperfections, while streamlining production and reducing cost, several techniques of laying the laminates have been developed and used. The most
popular are automated tape laying (ATP) and automated fibre placement (AFL), which slowly
spin fibre strands or tape around the tank while compacting and heating the pre-impregnated
resin, dispensing with the costly autoclave.
There is also the chemical compatibility between CFRP materials and LOX, since LOX has a
high oxidant potential, and resins are organic compounds. There are no commercially available materials with industry standard compatibility. However, it has been proven that such a
level of compatibility isn't needed, and tank tests of the most extreme loads expected are sufficient to validate the tank. Nevertheless, special care and design for CFRP LOX tanks is still
needed and at least, custom made reinforced resins are needed in direct contact with liquid
LOX [2], [11].

CFRP cryotank development history
The drive to CFRP cryotanks was initially focused on LH2 tanks, owing to the fact that this
high performance propellant has an extremely low density. This results in large volume for a
given propellant mass, and thus, larger and heavier tank structures. Therefore, LH2 tanks
were an obvious candidate for composite material application.
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The first linerless CFRP LH2 tank was developed for the Delta Clipper Experimental Advanced
(DC-XA) vehicle in 1994, and was successfully ground tested and flown four times. The DC-XA
was a NASA upgrade of the Delta Clipper Experimental (DC-X) rocket VTOL technology
demonstrator vehicle built by McDonald Douglas in 1991 to test rocket vertical take-off and
landing. The LH2 CFRP tank was one of several new technologies tested in the vehicle. It validated CFRP use for cryotanks in real flight conditions and reduced the mass of the tank in
about 33% from its aluminium predecessor [13][14].

Figure 1 - The DC-XA (left) LH2 CFRP cryotank (right) provided 33% weight savings over its Al-Li predecessor
Source: [14], [15]

X-33/Venture Star was the next big research program to advance this technology, derived
from NASA's Reusable Launch Vehicle (RLV) program in 1994. The X-33 was to be the technological demonstrator for the Venture Star vehicle. The later would be a single stage to orbit
(SSTO) that was planned to replace the Space Shuttle and drive space transportation into a
new era. For an SSTO vehicle, reduction of dry mass is paramount, since it cannot benefit
from the advantages of staging. Therefore, the decision was made to develop composite propellant tanks for both LOX and LH2, the most performant bipropellant pair. The LOX tank was
later switched to Al-Li design for fear of chemical incapability. In 1999, LH2 composite tank
development proceeded with a conformed multi-lobed, honeycomb (HC) sandwiched CFRP
pre-preg design. However, the LH2 test tank proved difficult tomanufacture and it failed
ground pressurization tests due to LH2 leakage that led to HC core filling with gas, causing
debounding and other damage. Project delays and cost escalation led to the project
cancelation in 2001 [16].
Northrop Grumman would continue to work on a subscale tank after the project cancelation.
It dispensed with the complex conformed and multi-lobed geometry and isolated the HC core
with an aluminium foil sheet between the core and the interior facesheet, while providing a
venting mechanism for the HC core cells through a perforated exterior facesheet. Other improvements included the core with double function as a thermal insulator, compact fibre
placement for microcrack reduction and out of autoclave (OOA) manufacturing methods. The
tank filled and drain with LH2 and cycled from room temperature to cryogenic temperatures
and back more than 40 times, and tested on the ground with simulated flight loads without
any issues [14].
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Figure 2 - X-33 artist concept (left) which carried two multi-lobed conformal LH2 cryotanks (right)
Source: [15], [17]

The X-33 CFRP cryotank development failure may have led to a lack of confidence in the
technology, but the promise of substantial weight reduction kept funding new research programs on the subject. In 2001, Orbital Science's X-34 low cost test-bed vehicle saw the need
to integrate an LOX CFRP tank to increase performance. The tank was externally stiffened
and became the first ground tested linerless LOX CFRP tank, through the use of an oxygen
compatible epoxy [11]. The X-34 development program was cancelled before completion
the same year, due to budget concerns, and was never flown.

Figure 3 - X-34 unpowered prototype
Source: [15]

It would take several years before another major program appeared to continue the development of the technology, but NASA's Composite Cryotank Technological Demonstrator appeared
in 2012 to solidify the previously developed technology with a view of application of CFRP
cryotanks in future heavy launch vehicles. The objective of the program was to develop, manufacture and ground test a large scale LH2 cryotank prototype. Performance goals for the program were to conceive a tank that would weight 30% and cost 25% less than a baseline, stateof-the-art, Al-Li concept designed for the program. For phase I of the project, the participants
should propose a CFRP cryotank design version of the 10 m diameter baseline design that was
sized on overall dimensions of the tank of a possible upper stage for the Ares V launcher design. Boeing proposed a design with an open fluted sandwich core and facesheets, LockheedMartin design had external stiffeners and Northrop-Grumman a more conventional honeycomb
sandwich. All of them were, on paper, more than 30% lighter than the baseline design [12].
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Figure 4 - NASA's CCTD tank scales per phase (left) and completed phase II 5.5 m cryotank (Right)
Source: [8]

Boeing proceeded for phase II, first building a 2.4 m diameter test tank, and then a 5.5 m diameter full tank based on the Phase I design. The fluted sandwich core concept provides core
venting and drainage, while keeping similar reinforcement characteristics to the more traditional HC core design. The tank was made completely with carbon fibre and epoxy materials,
using a finer fibre layer as a permeation barrier, and its manufacturing made use of Boeing's
automated fibre placement (AFP) out-of-autoclave (OOA) proprietary procedures, tools and
experience in large aircraft fuselage manufacturing. The tank was successfully subjected to a
series of tests in 2014 at NASA's Marshall Space Flight Centre (MSFC). Fill and drainage cycles
with liquid LH2 had acceptable seepage through the walls for a single use launcher, and simulated flight and pressure loads were applied with a full tank at cryogenic temperatures. In the
end, in 30 months, two 5.5 m tanks were manufactured and tested, and demonstrated a 25 to
30% lighter alternative to state-of-the-art metallic tanks that is scalable to greater diameters
[8], [14], [18], [19].

Figure 5 - NASA CCTD Phase II 5.5 m cryotank AFP manufacturing process
Source: [8]

ESA, on the other hand, wanting to develop indigenous technology in this area, has initiated
the Cryogenic Hypersonic Advanced Tank Technologies (CHATT) program in 2012. The objective of the program was to increase the Technology Readiness Level (TRL) of, among other
technologies, CFRP propellant cryotanks designs, both lined and linerless, at subscale size.
Four subscale prototype tanks of several configurations were designed, manufactured and
tested with satisfactory results, pushing ahead the European technology in this field [20],
[21].
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Figure 6 - ESA's CHATT four CFRP cryotanks
Source [20]

Meanwhile, in the private sector, recent developments have, perhaps, pushed the technology
even further. Unfortunately, due to the sector's competitiveness, any solid details have been
kept secret. The most notable are SpaceX's 12 m diameter LOX CFRP prototype cryotank that
supposedly endured pressure tests before bursting. This tank is the largest ever built of the
type and was supposed to be used in the company's future super heavy launch vehicle, but
was abandoned in favour of a more versatile and dual-purpose (if heavy) stainless steel technology. Also worthy of note is Rocket Lab's Electron micro satellite launcher, fully built with
CFRP structures, and containing low pressure RP-1 and LOX tanks. The 17 m high, 1.2 m diameter, launcher has accumulated several successful flights, and the oxygen compatibility issue was apparently solved with a custom made epoxy, though no more details are available.

Conclusions
Weight reduction remains an ever ending objective in space launcher design. Composite materials, particularly carbon fibre reinforced polymers (CFRP), are still touted, after several
decades, as the next key step in cryotank weight reduction. Their full potential, however, is
closer to be unlocked with the successful results from recent dedicated research programs
such as NASA's CCTD and ESA's CHATT.
More solid laminate concepts for the strictest possible permeability requirements and systematization of out-of-autoclave manufacturing techniques, that drive down cost and increase built quality, are still required to mature these structures for common use in space
launch vehicles, but their future in the industry seems assured.
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Abstract
This paper analyzes some of the innovations in agricultural robotics, specifically for weed
control, harvesting and monitoring, taking into account the challenges of introducing robotics
in this sector, such as fruit detection, orchard navigation, task planning algorithms, or sensors
optimization. One of the trends in agriculture 4.0 is the introduction of swarm robotics,
allowing collaboration between robots. Another trend is in aerial imagery acquisition for ground
analysis as well as environmental reconstruction, complemented by field-mounted sensors.
Although robots are becoming quite important in the evolution of agriculture, it is still unlikely
that all tasks will be automated in the near future due to the complexity arised by the overall
variability of cultures.
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Panorama atual e tendências futuras da robótica
agrícola
1. Introdução
Com a evolução da agricultura advém uma crescente necessidade de modernização das
infraestruturas de apoio ao setor, sendo esta consequência de fatores internos e externos, tais
como a falta de mão de obra disponível nas áreas rurais, a desertificação, e a necessidade de
produzir uma elevada quantidade de alimentos. Esta tarefa fica cada vez mais difícil de
executar, devido à falta de terrenos de cultivo e aumento da população, registando-se em 2015
uma população mundial de 7,3 mil milhões de pessoas, que se estima aumentar para 8,5 mil
milhões de pessoas em 2030 [1].
Fruto do crescimento populacional e dos fatores ambientais, ao longo dos tempos a agricultura
teve de se modernizar e tentar acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos de forma a dar
resposta às necessidades mundiais. Têm sido procuradas soluções que permitam maximizar a
produção e tendo sempre em conta a sustentabilidade e o desperdício alimentar. Perante o
desenvolvimento da humanidade, a agricultura desde cedo têm adotado medidas tecnológicas
que lhe permitiu acompanhar as necessidades do mercado, tais como a introdução de sistemas
pouco complexos para controlar sistemas de rega, sistemas de doseamento de fertilizantes e
pesticidas, entre outras técnicas. Mas no virar da década de 90, a agricultura viu se envolta
numa mecanização em massa [2].
Toda esta evolução começou a provocar pequenos problemas ambientais, que se foram
agravando com o passar dos anos, como a produção de gases de efeito de estufa, tornando-se
assim num dos setores mais poluentes [3]. A evolução permitiu a introdução de novas técnicas
de gestão agrícola, sistemas de controlo simples, entre outras inovações, bem como novas
ideologias, sendo apelidada de agricultura de precisão. O termo Agricultura 4.0, deriva do
termo Indústria 4.0, que remete à digitalização e automatização dos processos de produção.
Esta nova revolução não é apenas uma simples modernização da agricultura, mas decorre de
operações e decisões que passam a ser pensadas e geridas com base em todos os dados
recolhidos no campo, tendo a possibilidade de interligação de todos os equipamentos. A
robótica é também um dos grandes impulsionadores da Agricultura 4.0, pois veio introduzir
robôs capazes de colher, remover ervas daninhas, monitorizar culturas, entre outros. Existem
diversos robôs para área agrícola, tanto para culturas como o tomate, o morango ou a vinha.
Estes robôs vieram automatizar tarefas repetitivas e de difícil execução ou até mesmo
atividades que colocam em risco a vida humana.
Mas um dos maiores obstáculos que retém o desenvolvimento da robótica neste setor é a grande
dificuldade na implementação de automatismos, uma vez que as tarefas que são necessárias
de desempenhar incluem uma elevada complexidade decorrente da variabilidade de condições
extrínsecas (p.ex. condições ambientais, obstáculos, etc) e intrínsecas (crescimento das
culturas, heterogeneidade de cor, de forma, de tamanho, etc) às culturas.

2. A evolução da agricultura
Durante o seu desenvolvimento, a agricultura explorou diversos recursos que a auxiliassem nas
suas tarefas, como a domesticação animal para auxilio das tarefas, passando pela introdução
de máquinas agrícolas, e a utilização de sistemas de controlo simples [2]. Atualmente existe a
possibilidade de integração de todos os sistemas disponíveis, definida como a agricultura 4.0.
Existe outro conceito muito importante que é a agricultura de precisão, que surgiu com a
introdução da orientação GPS para tratores no início dos anos 90. A adoção dessa tecnologia foi
difundida por todo o mundo, sendo uma das tecnologias mais utilizadas na atualidade [4]. A
agricultura de precisão têm como objetivo garantir o abastecimento de alimentos, de forma
acompanhar o crescimento da população mundial, através da adoção de novas metodologias no
sistema de gestão de produção [5].
Toda esta evolução acarreta impactos ambientais como a degradação dos solos de cultivo e o
aumento da poluição, pois é um dos setores que mais produz gases de efeito de estufa. São
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inúmeras as causas que levam à degradação dos solos, como por exemplo, os períodos de pousio
muito curtos, que fazem com que os terrenos percam rendimento, as rotações de culturas
pouco equilibradas, pois os agricultores necessitam responder à necessidade de produções
elevadas, recorrendo a rotações intensivas, o uso excessivo de fertilizantes para diminuir o
tempo dos ciclos de produção, o que provoca uma desregulação dos nutrientes nos solos ou a
desflorestação, pois a remoção excessiva de madeira e outros produtos florestais faz com que
os solos fiquem desprotegidos e com menor resistência à erosão. Outro fator negativo da
agricultura é a quantidade de gases de efeito de estufa produzidos.

2.1. Agricultura 4.0
A agricultura de precisão integra-se na agricultura 4.0, pois conjuga equipamentos, softwares
e serviços de IoT. Esta abordagem permite o acesso a dados em tempo real sobre as condições
das culturas, solo e ambiente, além de outras informações relevantes, como previsões
meteorológicas, custos de mão-de-obra e disponibilidade de equipamentos. Os softwares de
análise preditiva usam dados para fornecer aos agricultores orientações sobre rotação de
culturas, tempos ideais de plantio e tempos de colheita [6].
A utilização de sensores pode ajudar a otimizar a produção de alimentos com baixo custo, mas
com uma elevada qualidade e utilizando práticas sustentáveis. Atualmente existe uma elevada
variedade de sensores, diferenciando-se pelos seus princípios de transdução, como por
exemplo, elétricos, químicos, óticos, radiação, térmicos e biológicos. Existem dispositivos para
avaliar o estado dos solos, como sensores de condutividade elétrica aparente, sensores de
humidade do solo, entre outros. Existem ainda sensores que registam informações
meteorológicas ou dados de microclima (p.ex. termístor). Os sensores desenvolvidos para
monitorizar o estado de crescimento fisiológico das culturas (p.ex. sensores de azoto) são cada
vez mais importantes. Outra das possibilidades é a deteção de vários tipos de espetro, como o
visível, o infravermelho e o térmico, entre outros, recorrendo a câmaras multiespectrais e
hiperespectrais e com recurso a drones ou via satélite, permitindo a recolha de imagens que
têm como objetivo o cálculo de variados índices vegetativos [7]. A fusão de dados de vários
sensores é a melhor forma de ter um conhecimento mais detalhado e rigoroso das culturas,
bem como a possibilidade de ter dados em tempo real [8].
Os softwares para agricultura de precisão são uma ferramenta que permite aos agricultores
rastrearem e maximizarem o rendimento das colheitas. Os agricultores utilizam estas
ferramentas analíticas preditivas de forma a estimar o rendimento das culturas, desperdícios e
ainda custo de produção, permitindo uma boa gestão do solo e dos recursos. Existem ainda
softwares que possibilitam criar planos agrícolas precisos, mapas de campo, exploração de
culturas, mapas de produtividade e gestão dos fitofármacos. Ao não serem adquiridos em tempo
real, estes dados, por vezes, tornam-se descartáveis e desnecessários. A implementação destas
tecnologias, torna-se assim uma mais-valia no apoio à produção e permite a interligação de
todos os elementos fulcrais à produção agrícola [9].
Os drones e tratores autónomos são exemplos de robôs existentes, que têm como vantagem
face aos robôs aéreos, a precisão com que podem executar operações. Os robôs terrestres
podem ainda executar operações como a colheita, o controlo de ervas daninhas, a poda,
sementeira, a pulverização, o desbaste, entre outras [8].

3. Robôs na agricultura
Os primeiros passos da robótica na agricultura foram dados em 1920, com pesquisas cujo
objetivo consistia na orientação automática de veículos na agricultura. Mas só entre 1950 e
1960 é que foi possível a criação dos primeiros protótipos. O conceito não era perfeito, pois os
veículos ainda precisavam de um sistema de cabos para guiar seu caminho. Os robôs na
agricultura continuaram a ser desenvolvidos à medida que as tecnologias em outros setores
evoluíam também. Somente na década de 80, após o desenvolvimento do computador, a
orientação com recurso à visão máquina se tornou possível [10]. Embora os robôs tenham sido
incorporados em ambientes industriais internos à décadas, os robôs para uso agrícola são
considerados os mais complexos e difíceis de desenvolver. Os projetos de robótica agrícola
abrangem uma ampla gama de aplicações, como o controlo de infestantes, monitorização,
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colheita, poda, pulverização, sementeira, manuseamento do solo, navegação autónoma, entre
outras.

3.1. Controlo de infestantes
As ervas daninhas são plantas indesejadas, que disputam os recursos hídricos e, portanto, têm
um efeito indesejado na agricultura. Sendo que também ocupam áreas de cultivo com a
vegetação indesejada, representam um grande problema.
O controlo de infestantes através de pulverização de precisão e remoção mecânica serão das
aplicações mais frequentes para robôs agrícolas. Embora que nem todos os protótipos
desenvolvidos estejam comercializados, existem várias tecnologias bastante promissoras para
robôs de controlo de infestantes.

Figura 1 – Robô de pulverização localizada [11].

Ecorobotix [11]: Sistema robótico de controlo de infestantes representado na Figura 1, que a
sua função é realizar pulverização localizada dos infestantes. O robô dispõe de visão
computacional para proceder a deteção dos mesmos, tendo como auxílio dois braços robóticos
de configuração delta, para posicionamento do bico de pulverização.
Rippa [12], [13]: Robô de pulverização localizada, que procede à deteção dos infestantes
através de visão computacional. Este sistema recorre a uma camara multiespectral, para que
com combinações de vários espetros, seja mais fácil a deteção dos mesmos.
AgBot II [14]: Robô de grandes dimensões, para o controlo de infestantes sendo que este robô
tem a particularidade de ter dois sistemas para remoção um mecânico e outro de pulverização.
Para proceder a deteção utiliza um sistema de visão computacional, com iluminação artificial.
Oz [15]: Robô de pequenas dimensões, com capacidade de se deslocar na entrelinha de produtos
hortícolas de forma autónoma, com recurso a um lidar e camaras de espetro visível. Sendo que
para a remoção dos infestantes tem a seu dispor 5 ferramentas.

3.2. Vinha
A criação de robôs destinados às vinhas é complexa, pois as vinhas são predominantes em
terrenos montanhosos, e a navegação do robô tem que ser feita de forma muito cautelosa
devido a desníveis de terreno existentes, bem como para não danificar a vinha. Existem diversas
aplicações robóticas nas vinhas, para monitorização, poda, remoção de infestantes entre
outras.

Figura 2 – Robô do projeto VineRobot [16].
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VineRobot [16]–[18]: Na Figura 2 é apresentado o VineRobot, um robô projetado para percorrer
as vinhas de forma autónoma, recolhendo dados, como o desenvolvimento vegetativo das
videiras, dos níveis de água, da composição das uvas e outros dados importantes.
MYCE_Vigne [19]: Sistema robótico com varias capacidades como remoção de infestantes,
podar, bem como ferramentas para fresar o solo. Para se deslocar e proceder a deteção das
plantas, recorre a um sistema de visão computacional.
ROMOVI [20]: Robô para a análise do estado das vinhas. Tem a capacidade detetar
precocemente doenças, bem como dados para ajudar na gestão da produção e alturas ideais de
colheita, através câmaras sistemas computacionais elaborados.

3.3. Morango
A colheita mecanizada de frutos de baga, como é o caso do morango, representa um enorme
desafio, pois cada baga precisa ser localizada, avaliada quanto ao estado de maturação, sendo
só depois colhida e embalada com enorme cuidado para evitar danificar a fruta, devido a sua
sensibilidade.

Figura 3 – Rubion robô de colheita [21].

Rubion [21]: Na Figura 3 é apresentado um robô de configuração polar, destinado à colheita. A
deteção dos morangos é feita com recurso a câmaras de espetro visível. Este robô foi
desenvolvido com o intuito de trabalhar dentro de estufas deslocando-se sobre carris, sendo
que o robô coloca o produto em caixas que seguirão diretamente para venda.
Harvest CROO [22]: Sistema robótico de colheita com recurso a múltiplos braços robóticos. Para
a deteção dos morangos recorre a câmaras, tendo ainda iluminação artificial. Uma das
desvantagens do Harvest CROO é funcionar apenas com baixa densidade de plantas.
Agrobot [23]: Robô de grande envergadura, que através de um sistema de visão tridimensional
executa a deteção dos morangos e pela ação de braços robóticos cartesianos efetua a apanha
dos mesmos, sendo que robô pode ter mais de 24 braços robóticos.

3.4. Tomate
A colheita mecanizada do tomate é desafiante, pois cada tomate precisa ser localizado,
avaliado quanto ao estado de maturação e só depois colhido. O tomate é uma fruta de baixa
dureza tal como o morango, sendo o desafio de colheita equivalente.

Figura 4 – Robô GRoW [25].
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GRoW [25]: Na Figura 4 é apresentado o robô da empresa Metomotion, este têm capacidade de
polinizar, podar, remoção de folhas, colher e ainda monitorização das plantas. Este robô é
concebido para trabalhar dentro de estufas, tendo um sistema de visão tridimensional
conciliado com algoritmos para identificar, localizar e o seu estado de maturação dos frutos.
Root AI [26]: Robô para colheita de tomate cherry, sendo a deteção dos frutos feita através de
câmaras de espetro visível. Permite também detetar os diferentes estados de maturação,
utiliza garras impressas para conseguir um toque delicado, de forma a não danificar o fruto.
Protótipo (Shanghai Jiao Tong University) [27]: Sistema robótico com dois braços robóticos com
tipologia SCARA e com recurso a uma câmara estereoscópica consegue criar uma imagem
tridimensional, obtendo assim as coordenadas dos frutos.

3.5. Pimento
O desenvolvimento de robôs para auxílio na cultura do pimento enfrenta desafios muito
parecidos com os de frutos de baixa dureza, sendo que a grande parte destes robôs ainda só
existem para estufas devido à maior facilidade da navegação e na deteção dos frutos, por ser
possível conduzir as plantas de forma a deixar os frutos visíveis, entre outras.

Figura 5 – Robô Sweeper [28].

Sweeper [28]: Na Figura 5 é apresentada uma plataforma robótica, com um braço robótico
articulado servindo para colher. Têm uma câmara 3D para proceder à deteção dos mesmos.
Consegue deslocar-se de forma autónoma nas entrelinhas da estufa.
Harvey [29]: Sistema robótico com um braço robótico colaborativo instalado. Com recurso a
uma câmara de espetro visível procede a deteção dos pimentos, sendo que posteriormente os
colhe através de uma garra de vácuo.

3.6. Pepino
O desenvolvimento de robôs para a cultura do pepino apresenta alguns desafios, em especial
para os robôs de colheita, pois a deteção dos mesmos é facilmente camuflada pela folha por
ser de cor muito idêntica à dos pepinos.

Figura 6 – Render do sistema robótico da Crux Robotics [30].

Crux Robotics [31]: Sistema robótico para colheita, deteção de doenças, pulverização localizada
e remoção de folhas, sistema ilustrado na Figura 6. Este sistema recorre ao scan tridimensional
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das fileiras para detetar os pepinos que a maturação seja adequada para serem colhidos, bem
como as folhas necessárias remover, para melhorar o crescimento dos mesmos. Para executar
estas funções, dispõe de um braço robótico articulado.
CATCH [32]: Sistema robótico, com dois pequenos braços robóticos articulados. Através de visão
computacional, com iluminação artificial, efetua a deteção e colheita.

3.7. Maçã
O desenvolvimento de um robô de colheita de maçãs exige a solução de vários problemas
técnicos complexos, desde a identificação visual de frutas para serem colhidas, o manuseio
durante a colheita sem provocar dano, até à navegação segura no pomar.

Figura 7 – Mecanismo de colheita da Abundant robotics [33].

Abundant robotics [34]: Plataforma robótica que procede a deteção através de um scan das
árvores, com auxílio a câmara estereoscópica, tendo ainda iluminação artificial. A recolha dos
frutos é feita através de sucção conforme exposto na Figura 7.
FFRobotics [35]: Plataforma robótica, que através de atuadores lineares faz o posicionamento
da garra para proceder à colheita. A deteção é feita através de câmaras de espetro visível,
sendo que a recolha das frutas após colhida, é efetuada por tapetes rolantes que transportam
para um palote montado na parte traseira.

3.8. Kiwi
O desenvolvimento de sistemas robóticos para cultura do kiwi é complexo. A colheita e a
deteção enfrentam alguns desafios, pois como as culturas de kiwi são feitas em ramadas. Assim,
é necessário aos robôs deslocarem-se por baixo destas para proceder a apanha. Já deteção é
igualmente difícil devido à densidade de folhas, criando quase um efeito de cobertura, fazendo
com que as condições de luminosidade sejam fracas.

Figura 8 – Robô de colheita da RoboticsPlus [36].

RoboticsPlus [37]: Na Figura 8 é exposto um robô de colheita com 4 braços robóticos. Faz a
deteção de kiwi através de câmara de espetro visível e recorre aos braços robóticos para efetuar
a colheita.
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3.9. Laranja

Figura 9 – Robô de colheita da Energid [38].

Energid [39]: Robô de colheita representado na Figura 9, utiliza como base um camião
completamente automatizado. Para proceder a colheita recorre a um sistema com atuadores
lineares pneumáticos, sendo acoplado a uma grua. A deteção dos frutos é efetuado através de
visão computacional.
Estes robôs anteriormente apresentados para as mais diversas culturas como morango, a vinha,
o tomate, a maçã entres outras, são o reflexo deste período de crescimento de soluções
robóticas, que surgem para o auxílio do cultivo destas culturas, como robôs de colheita e muitos
outros para auxílio de várias tarefas. Sendo que outros deles não são direcionados a um tipo de
cultura, mas antes para auxiliar atividades como controlo de infestantes, monotorização de
forma a otimizar o processo agrícola.
Analisando todos os robôs deste estudo podemos ver quais são caraterísticas comuns dos robôs
de colheita, controlo de infestantes e monotorização.
Os robôs de colheita elaboram tarefas bastantes complexas, sendo que na maioria encontramos
montados braços robóticos articulados, pois a amplitude de movimentos disponível é bastante
grande. Alguns destes sistemas utilizam câmaras estereoscópicas, para recriarem uma imagem
3D das arvores, de forma a localizar os frutos de forma mais precisa.
Os robôs para controlo de infestantes são a área com mais robôs desenvolvidos, devido a ser
uma das operações mais simples que podemos mecanizar na agricultura. Sendo que estes robôs
tendem a ser muito simples e bastante compactos, de forma a terem uma grande autonomia.
E por fim os robôs de monotorização devido a variedade de elementos que podem ser analisados
estes robôs apenas utilizam base que poderá ser modelar, já o resto dos elementos depende
dos sistemas que necessitamos de aplicar nessas bases.
Estes robôs agrícolas são uma pequena amostra do que poderá ser feito em relação sistemas
robóticos, pois o investimento feito nesta área ainda é recente, por isso as potencialidades são
enormes.

4. Conclusão
O desenvolvimento de robôs agrícolas pode efetivamente ajudar a executar algumas tarefas
repetitivas de campo ou que ponham em risco a vida humana. Nesta última década foram
desenvolvidos alguns robôs com estes objetivos. Com a diminuição da mão de obra disponível
neste setor e o aumento do custo de produção, começa a existir bastante evolução no
desenvolvimento de robôs de colheita e controlo de infestantes. Para o caso de colheita frutas,
como laranjas e maçãs, que podem ser colhidas em massa para a indústria dos sumos, existentes
algumas funcionalidades que seriam interessantes serem implementadas para tornar os robôs
mais promissores e não tendo utilizações tão especificas e únicas. Aumentar a velocidade e a
precisão na deteção dos robôs para aplicações agrícolas são as principais dificuldades a serem
abordadas, em comparação com exemplos industriais, em que são conseguidos precisões e
regimes de trabalho muito elevados. Uma das áreas que ainda requer especial atenção é a
deteção de frutos. Um dos aspetos mais positivos reside na navegação autónoma, existindo
robôs a conseguirem navegar de forma rápida, eficiente e precisa. A comunidade científica tem
concentrado as investigações na agricultura, com objetivo de criar sistemas robóticos com
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capacidade de trabalharem em enxame, de forma a colaborarem todos para a otimização de
uma produção agrícola.
Algumas formas de colaboração homem-robô podem ser interessantes (como é o caso da
indústria com os robôs colaborativos), bem como a modificação dos sistemas de cultivo e plantio
das diversas culturas de forma a que seja possível a introdução de robôs nessas culturas. Ainda
assim, poderão existir culturas nas quais não seja possível ou viável uma automatização. Uma
proposta de melhoria poderá ser um sistema de colheita colaborativo usando humanos e robôs,
para evitar que qualquer fruta que seja perdida pelo robô.
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Abstract
Nowadays, the energy demand presents a progressive and incessant growth, therefore it is
crucial to design a program that balances the population’ energy need and the independence
of non-renewable sources, which present increasingly scarce projections. Moreover, to assure
a more sustainable energy production in search of attenuation of the concentration of
pollutants emitted. To this end, a proposal is presented for Portugal, through a quantitative
data analysis that can both safeguard the Portuguese population from energy shortages in the
coming years, as well as the entire ecosystem, both locally and globally.
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Sistema de apoio à decisão na utilização de fontes
de energia e emissões de poluentes

1. Introdução
No contexto atual, com o aumento na demanda energética, com a ocorrência de mudanças
climáticas e com a diminuição na disponibilidade de combustíveis fósseis, há uma crescente
tendência global focada na geração de energia por fontes renováveis, o que transparece por
meio das políticas ambientais adotadas pelos países. Na União Europeia (UE), tais políticas se
mostram pela meta na qual até o ano de 2020 os países membros se comprometeram a ter
uma razão de 20% de fontes energéticas renováveis em relação às fontes energéticas totais,
em busca de uma redução da emissão de gases causadores do efeito estufa e uma menor
dependência de combustíveis fósseis.
O desafio é estabelecer um planeamento que seja dinâmico e que possa fazer melhor uso das
fontes eólicas ao longo do tempo assim como de novas instalações. Com isso em mente, este
trabalho busca fazer um planeamento de longo prazo para o desenvolvimento de um plano
que atenda à demanda energética portuguesa, a custos mínimos de instalação, consoante as
normativas determinadas no Acordo de Paris em 2015, que culminaram, no ano de 2016 pela
publicação por parte da Comissão Europeia, do pacote legislativo “Energia Limpa para todos
os europeus”, que busca uma transição energética no período de 2020 a 2030. Para que esta
transição pudesse ser sustentada, foi criado o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC).
Divulgado em 2019, com base nas normativas impostas pelo parlamento europeu em
dezembro de 2018. Com 5 intentos: a descarbonização, a eficiência energética, a segurança
interna de abastecimento, o mercado interno da energia e investigação, inovação e
competitividade [1].
De acordo com o secretário do estado de energia, João Galamba, o complemento pela energia
fotovoltaica, consolida ainda mais todo o sistema, visto que estarão disponíveis três
tecnologias renováveis: a hídrica, a solar e a eólica. Ainda que não se produzam todas
incessantemente ou de forma igual, contudo tal conjunto fortificará o sistema energético,
ainda que a energia eólica mantenha o papel principal, isto é, cerca de 33% a 55% da
produção renovável estimada em 2030. [2]
Organizações tem feito o uso do SGA, Sistema de Gerenciamento Ambiental, para responder
às crescentes pressões legais e públicas em relação ao desempenho ambiental sustentável, no
qual, imposições são requeridas, dentre elas, indicadores ambientais quantitativos. Embora
indicadores quantitativos não expressem a total veracidade da situação, estes representam
um modelo empírico, de comunicação mais simples, que torna pública e facilitada certas
informações a respeito de determinado assunto com maior grau de complexidade e
tendências ainda não apercebidas. [3]
Com o intuito do cumprimento do desafio, no presente trabalho é proposto um modelo feito a
partir de uma coleta de dados a respeito das fontes eólicas portuguesas, como o número total
de aerogeradores (estando estes em funcionamento ou não), as suas respetivas potências, os
modelos e os anos de instalação. Ademais, suas disposições nos parques eólicos. Também
foram recolhidas informações quantitativas referentes às metas acordadas. Após a coleta e a
análise de tais dados. foi alvidrada uma solução mediante a aplicação de programação linear
suportada pela utilização do suplemento Solver do Microsoft Excel.
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2. Revisão da Literatura
O primeiro parque eólico português foi construído em 1986 na ilha de Porto Santo no
arquipélago de Madeira e atualmente se encontra com potência total instalada de 1,1 MW e
além de seguir a estratégia da UE, Portugal adotou também políticas nacionais muitas vezes
mais ambiciosas que as impostas por esta, aumentando o seu investimento em energias
renováveis, principalmente na energia eólica, a partir de 2002, com 244,52 MW instalados,
teve um crescimento considerável que se manteve até 2016, e atualmente se encontra
estagnada em 5322,68 MW, com aproximadamente 2758 turbinas instaladas, como se pode
notar na figura 1.

Figura 1: Capacidade de Geração Instalada
Fonte: [4]

Representando 39,2% do total de geração energética a partir de fontes renováveis em
Portugal, como se pode ver na figura seguinte (figura 2).

Figura 2: Razões Estatísticas das fontes energéticas renováveis em Portugal, Adaptado.
Fonte: [4]

Atualmente, os melhores sítios portugueses para a exploração de energia eólica já se
encontram explorados, restando os menos vantajosos ou que demandam maiores
investimentos ou a utilização de plantas Offshore. Ainda mais, temos que aproximadamente
10,41% do total de turbinas eólicas utilizadas tem idade igual ou superior a 16 anos, 53,84%
tem entre 10 e 15 anos e 35,75% tem idade inferior a 10 anos. Tais factos aumentam os custos
do investimento em energia eólica, necessária para seguir a estratégia portuguesa adotada
para o PNEC 2030, pois temos que em 2030 aproximadamente 92,71% das turbinas se
encontraram com mais de 15 anos.
Já no que diz respeito a plantas eólicas do tipo Offshore, em Portugal tem-se somente um
projeto chamado Windfloat, a 6 km da costa da praia da Aguçadoura na Póvoa de Varzim,
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

186

pertencente a um consórcio entre a EDP, Repsol, A Silva Matos InovCapital, VESTAS e
Principal Power com financiamento do Fundo de Apoio à Inovação. Atualmente está em fase
de protótipo, com somente uma turbina instalada com potência de 2 MW, com previsão de 25
MW com todas as turbinas instaladas. [5]

3. Metodologia
A base
eólicos
•
•
•
•
•
•
•

de dados utilizada neste trabalho contém informações acerca de todos os parques
de Portugal, todas as turbinas em funcionamento e desativadas. Informações como:
Nome do parque eólico;
Distrito / Região autónoma;
Marca;
Modelo;
Ano de entrada em funcionamento;
Quantidade de turbinas;
Potência nominal das turbinas.

A partir destes dados, obtiveram-se ainda outras informações que foram determinantes para a
modelagem do problema, nomeadamente:
• Tempo de funcionamento da turbina;
• Potência nominal total;
• Classificação ABC em função dos anos em funcionamento.
Diante dos dados até aqui obtidos, verificou-se a necessidade de classificar o tempo médio de
funcionamento das turbinas em 3 categorias: A, B e C. Onde A, representa as turbinas com
valores iguais ou inferiores a 9 anos; B representa as turbinas com valores entre 10 e 15 anos;
C representa as turbinas com valores superiores a 16 anos.
Pode-se verificar no tabela 1 que 35,75% das turbinas são classificadas como A, 53,84% das
turbinas na categoria B que já requerem alguma atenção e um planejamento de desativação a
longo prazo, e 10,41% das turbinas na categoria C, que já passam pela fase de
descomissionamento pois as turbinas possuem um ciclo de vida menor tendo como referência
as turbinas produzidas atualmente detentoras de um ciclo de vida de 25 anos.
Tabela 1: Relação entre as idades e quantidades respetivas a cada categoria de Turbina.
Anos em
Quantidade de
% Quantidade de
Classificação ABC
funcionamento
Turbinas
Turbinas
27
6
0,22%
C
≥ 16 anos
26
31
1,12%
10,41%
25
7
0,25%
22
20
0,73%
20
50
1,81%
19
11
0,40%
18
41
1,49%
17
50
1,81%
16
71
2,57%
15
71
2,57%
B
≥ 10 e ≤ 15 anos
14
188
6,82%
53,84%
13
278
10,08%
12
384
13,92%
11
170
6,16%
10
394
14,29%
9
249
9,03%
A
≤ 9 anos
8
330
11,97%
35,75%
7
103
3,73%
6
49
1,78%
5
54
1,96%
4
76
2,76%
3
39
1,41%
2
86
3,12%
Total Geral
2758
100,00%
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Já em 2030, considera-se que todas as unidades de produção de energia com tempo
funcionamento superior a 25 anos tenham sido substituídas. Diante disso, foi realizada a
mesma análise projetando o referido ano. Pode-se verificar que 95,47% das turbinas, caso não
sejam substituídas, encontrar-se-iam na categoria C, vide tabela 2. Sendo o maior valor de 39
anos com 6 turbinas e o menor valor com 16 anos com 76 turbinas. Apenas 4,53 % das turbinas
fariam parte da categoria B, com um total de 29. Sendo assim, pode-se comprovar a
necessidade de um plano de substituição e descomissionamento das unidades geradoras de
energia eólica em Portugal.
Anos em funcionamento
39
38
37
34
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
Total Geral

Tabela 2: Potencial nominal total por região.
Quantidade
% Quantidade de Classificação ABC
de Turbinas
Turbinas
6
0,22%
C ≥ 16 anos 95,47%
31
1,12%
7
0,25%
20
0,73%
50
1,81%
11
0,40%
41
1,49%
50
1,81%
71
2,57%
71
2,57%
188
6,82%
278
10,08%
384
13,92%
170
6,16%
394
14,29%
249
9,03%
330
11,97%
103
3,73%
49
1,78%
54
1,96%
76
2,76%
39
1,41%
B ≥ 10 e ≤ 15 anos 4,53%
86
3,12%
2758
100,00%

4. Definição e Análise do Problema
Com base nos dados obtidos na base de dado E2P [2] e a meta do PNEC 2030 [1] no quesito de
energia eólica o intuito deste trabalho é encontrar, de acordo com as hipóteses adotadas, um
plano ótimo para a substituição das turbinas já construídas ou a construção de novas do tipo
Offshore ao mínimo custo de investimento, isto é, qual o número de turbinas novas, tanto
substituindo antigas ou Offshore, necessário para atingir a meta em 2030.
As hipóteses adotadas para a resolução deste problema foram as seguintes:
1. Em 2030 será necessário ter uma potência eólica instalada superior a 8500 MW [1];
2. Considera-se a vida útil de toda e qualquer turbina eólica igual a 25 anos, e qualquer
turbina eólica com tempo de vida igual ou superior a 25 anos será substituída;
3. O fator de carga, ou eficiência, das turbinas está fixado em 39,7% [6];
4. O preço de venda da energia produzida está fixado em 86 €/MW [7];
5. As turbinas trabalham 8760 horas por ano; Foi arbitrado este o valor hipotético de
8760h por ano ou seja, 24h por dia, pois não há na literatura informações acerca o
tempo de operação diária real de turbinas eólica. Sabe-se que este valor não
representa a realidade e sendo assim, esta varável pode ser facilmente alterada nas
simulações no Excel. Não são consideradas neste estudo informações sobre
interrupções no funcionamento nas unidades de geração de energia como
manutenção, bem como indicações probabilísticas de quebras repentinas. Todavia, é
fixada a eficiência ou fator de carga dos equipamentos em 39,7%.
6. O custo de investimento para turbinas On-shore varia entre 800.000 a 1.000.000 €/MW
[3];
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7. O custo de investimento para turbinas Offshore varia entre 1.200.000 a 2.000.000
€/MW [3];
8. As turbinas utilizadas nas análises serão de 2 MW e de 5 MW tanto para On-shore
quanto para Offshore, sendo que no caso de turbinas de potências superiores a 2 MW
em um caso e 5 MW no outro, serão substituídas com a de equivalente potência a
original, isto é, no caso de 2 MW uma turbina de 3 MW seria substituída por outra de 3
MW, mas no caso de 5 MW isto não ocorreria sendo substituída por uma turbina de
5MW.
Considerando o potencial eólico já presente em Portugal de 5329 MW, temos que ainda faltam
3171 MW para se alcançar a meta de 8500 MW, ainda mais, quando consideramos que até
2030 teremos 812 turbinas com idade igual ou superior a 25 anos e realizada a sua
substituição, gerando para turbinas de 2 MW um ganho de 1350.58 MW e uma necessidade de
1820,42 MW e para turbinas de 5MW um ganho de 2751.38 MW uma necessidade de 419,62
MW, conforme a tabela 3 abaixo.
Tabela 3: Quantidade de turbinas e ganho de potência total, para ambos os casos.
Quantidade de turbinas com vida > 25 anos
Potência da Turbina a ser substituida [MW]
Ganho de potência
por substituição
2 MW
5 MW
2
0,13
3,74
9,74
30

0,15

55,5

145,5

2

0,225

3,55

9,55

21

0,3

35,7

98,7

45

0,5

67,5

202,5

75

0,6

105

330

21

0,66

28,14

91,14

6

0,75

7,5

25,5

3

0,8

3,6

12,6

1

0,85

1,15

4,15

10

0,9

11

41

2

1

2

8

1

1,2

0,8

3,8

75

1,3

52,5

277,5

59

1,5

29,5

206,5

12

1,65

4,2

40,2

4

1,75

1

13

28

1,8

5,6

89,6

258

2

516

774

2

2,05

4,1

5,9

75

2,3

172,5

202,5

80

3

240

160

Ganho de potência total

1350,58

2751,38

4.1 Variáveis de Decisão
Pela análise do problema, as variáveis de decisão definidas foram as quantidades de turbinas
eólicas On-shore possíveis de substituição e a quantidade de turbinas eólicas Offshore a
serem construídas, conforme ilustrado na tabela 5 além disso, representa a estrutura
necessária para o método utilizado neste estudo, onde as células em branco, foram
preenchidas de maneira automática pela ferramenta Solver, através do método Simplex,
funcionalidades do programa computacional Excel.
Tais valores foram somados e multiplicados: pela potência da nova turbina 2 ou 5 MW, pelo
custo de implantação on-shore, que varia entre 1.200.000 €, 1.400.000 €, 1.600.000 € e
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2.000.000 € e pelo custo de implantação de unidade geradora Offshore que varia entre
800.000 €, 1.000.000 €. Todos estes fatores são componentes da função objetivo. Estas
variações originam os 16 cenários descritos no artigo. Portanto, para cada um dos 16 cenários,
temos valores completamente distintos na tabela. Nos campos dos cabeçalhos, são indicadas
os anos de funcionamento das turbinas e nas linhas são indicadas as potências das turbinas em
MW.
4.2 Restrições
Foram definidas as seguintes restrições:
• Necessidade de potência, ou seja, quanto falta para atingir a meta para 2030. Nos
valores de 1820,42 MW para as turbinas de 2 MW e 419,62 MW para as turbinas de 5
MW. Será do tipo maior ou igual (≥) em ambos os casos e calculada pelo somatório das
variações de potência obtidos na substituição ou construção.
• Quantidade de turbinas, isto é, para uma dada potência e idade, quantas turbinas são
possíveis de serem substituídas, excluindo Offshore, e será do tipo menor ou igual (≤)
possuindo os valores de acordo com a tabela 4, sendo qualquer célula vazia de valor
igual a zero.
• Restrições de não-negatividade do tipo maior ou igual à (>=) zero para todas as
variáveis de decisão, a fim de impossibilitar a obtenção de soluções que não seriam
condizentes com a realidade.
Tabela 4: Restrições para a quantidade de turbinas a uma determinada potência e tempo de vida em 2030.
Anos
Potência
[MW]

Dados do
problema

14 15 16 17 18 19

20

21

22

23

24

Total Geral

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0,85

0

0

0

5

0

0

0

21

1

0

0

27

0,9

5

0

0

4 10

0

0

0

5

0

0

24

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

1,5

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

1,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

48

63

1,8

0

0

4

0

5

0

0

0

0

0

0

9

2

12 28

0

0

5 13

92

139

320

136

211

956

2,05

61 11

5 14

0

0

0

0

0

0

0

91

0

0

2,1

0

0

0

6

0

34

11

0

38

89

2,3

8

0 66 31 29 75

232

11

23

19

13

507

2,5

0

0

0

0

0

6

2

44

0

0

14

66

3

0

0

0

0

0

2

0

0

34

0

30

66

3,4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Offshore

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3 Função Objetivo
A função objetivo será do tipo minimização, obtida pela soma da quantidade de
turbinas substituídas, multiplicada pela potência da turbina nova, multiplicado pelo valor do
MW para a turbina, somado a mesma equação para as Offshore, isto é, conforme a equação
abaixo:
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Onde:
•
•
•
•
•

Qon = Quantidade de turbinas On-shore substituídas em unidades.
Qoff = Quantidade de turbinas Offshore construídas em unidades.
P = Potência da turbina nova em MW.
Con = Custo de investimento para turbinas On-shore em €/MW.
Coff = Custo de investimento para turbinas Offshore em €/MW.

5. Discussão e Resultados
Com a problemática já definida, foram realizadas 3 análises, uma utilizando o tempo de vida
das turbinas como fator preponderante na resolução do problema, outra utilizando o ganho de
potência nominal como fator preponderante e ainda uma terceira, utilizando o ganho de
potência nominal, mas aplicando uma “multa” referente ao lucro que se obteria pela
produção elétrica da turbina substituída, caso esta chegasse ao fim de seu ciclo de vida,
calculada com base nos dados anteriormente expostos. E para cada análise foram realizados
16 cenários variando tanto a potência da turbina nova quanto os custos de investimento para
On-shore e Offshore, expostos na tabela 5.
Após a inserção dos inputs, neste caso: potência das novas turbinas 2MW, custo de instalação
de turbinas on-shore 800.000 €, custo de instalação de turbinas Offshore 1.000.000 € o
programa realiza os cálculos e verifica quais são os valores ótimos para o cenário. O melhor
resultado encontrado em todas as simulações, em questões de custo foi o cenário 1, análise 3
que apresentou os valores na tabela 6. Pode-se constatar que para 91% dos equipamentos, o
momento ideal para que seja realizada sua substituição é quando estes alcançam os 23 e 24
anos. Em suma, e de acordo com a tabela, devem-se substituir 577 turbinas.
Tabela 5: Custos totais, em Euros, para cada análise e cenário.
Anos (Tempo de Utilização dos Equipamentos)
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total
Geral

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,85

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

21,0

1,0

0,0

0,0

27,0

0,9

3,6

0,0

0,0

4,0

10,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

22,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

1,67

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

48,0

63,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,0

211,0

347,0

2,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,0

38,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

13,0

32,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

14,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Potência
(MW)

Variáveis
de decisão

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Offshore

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

3,6

0,0

0,0

9,0

10,0

0,0

4,0

21,0
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577,0

Todos os resultados são provenientes da função objetivo proposta no estudo.
Os cenários de 1 a 8 considera-se que serão utilizadas turbinas de 2 MW para substituição dos
equipamentos obsoletos. Os cenários 1, 2 ,3 e 4 variam o custo de implantação de unidades
geradoras de energia entre 1.200.000 €, 1.400.000 €, 1.600.000 € e 2.000.000 € euros por MW
instalado. Mantendo-se fixo o custo de instalação de turbinas on-shore em 800.000 € por
turbina. Os cenários 5, 6, 7 e 8 possuem a mesma premissa dos cenários de 1 ao 4, porém,
custo de instalação de turbinas on-shore é alterado para €1.000.000.
Os cenários de 9 a 12 considera-se que serão utilizadas turbinas de 5 MW para substituição dos
equipamentos obsoletos. Os cenários 9, 10, 11, e 12, variam o custo de implantação de
unidades geradoras de energia entre, 1.200.000 €, 1.400.000 €, 1.600.000 € e 2.000.000 € por
MW instalado. Mantendo-se fixo o custo de instalação de turbinas on-shore em 800.000 € por
turbina. Os cenários 13, 14, 15 e 16 possuem a mesma premissa dos cenários de 9 ao 12,
porém, altera-se custo de instalação de turbinas on-shore para € 1.000.000.
No resultado da função objetivo em cada cenário são somados os custos de substituição das
turbinas com mais de 25 anos.
Através da análise da tabela 6, tem-se o cenário 1 o de menor custo para as três análises,
substituindo 313 turbinas On-shore e construindo mais 577 turbinas Offshore na análise 1,
substituindo 570 turbinas na análise 2, e substituindo 577 na análise 3 e, portanto, o
recomendado pelos autores, para além de ser o de menor custo de investimento, também é o
que computa o investimento necessário para a substituição das turbinas com idade superior a
25 anos. Pela análise global dos resultados, também se pode perceber que o efeito do custo
da turbina Offshore não é tão impactante quanto o custo da turbina On-shore, principalmente
porque este é sempre inferior a aquele.

Cenário
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabela 6: Custos totais, em Euros, para cada análise e cenário.
Potência das
Custo OnTempo de vida da
Potência nominal
Potência com
turbinas
shore [€/MW]
Turbina (1)
(2)
multa (3)
novas [MW]
€
€
€ 3.266.784.000,00
2
800.000
2.292.682.666,67 2.795.064.453,99
€
€
€ 3.497.088.000,00
2
800.000
2.292.682.666,67 2.795.064.453,99
€
€
€ 3.726.432.000,00
2
800.000
2.292.682.666,67 2.795.064.453,99
€
€
€ 4.184.320.000,00
2
800.000
2.292.682.666,67 2.795.064.453,99
€
€
€ 3.735.064.000,00
2
1.000.000
2.865.853.333,33 3.368.508.886,86
€
€
€ 3.967.808.000,00
2
1.000.000
2.865.853.333,33 3.371.168.269,66
€
€
€ 4.198.872.000,00
2
1.000.000
2.865.853.333,33 3.371.168.269,66
€
€
€ 4.658.040.000,00
2
1.000.000
2.865.853.333,33 3.371.168.269,66
€
€
€ 3.728.144.000,00
5
800.000
3.678.804.000,00 3.736.486.356,48
€
€
€ 3.747.040.000,00
5
800.000
3.678.894.894,89 3.767.123.515,39
€
€
€ 3.747.040.000,00
5
800.000
3.678.894.894,89 3.768.125.377,16
€
€
€ 3.749.344.000,00
5
800.000
3.678.894.894,89 3.768.125.377,16
€
€
€ 4.561.344.000,00
5
1.000.000
4.561.344.000,00 4.562.840.152,46
€
€
€ 4.630.168.000,00
5
1.000.000
4.590.538.000,00 4.636.110.587,12
€
€
€ 4.674.448.000,00
5
1.000.000
4.598.618.618,62 4.681.588.948,36
€
€
€ 4.683.800.000,00
5
1.000.000
4.598.618.618,62 4.692.071.718,63

Custo
Offshore
[€/MW]
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2.000.000
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6. Conclusão
O estudo atingiu o objetivo proposto, que foi a elaboração de um plano para construção e/ou
substituição de turbinas eólicas, a fim de atingir as metas propostas por Portugal no PNEC
2030. Com base num cenário dividido em 3 tipos de análises: análise por tempo de
funcionamento do equipamento, por potência do equipamento e por potência do
equipamento com atribuição penalidade. Todos estes considerando as variações na potência
de turbinas instaladas, variação no custo de investimento (tanto Offshore quanto On-shore) e
o tempo de vida das turbinas.
Sendo assim, pode-se concluir que, para as 3 análises o cenário 1: substituindo 313 turbinas
On-shore e instalando mais 577 Offshore; a análise 2: substituindo 570 turbinas On-shore e
não instalando nenhuma turbina Offshore; análise 3: substituindo 577 turbinas e também sem
instalações Offshore foi o de menor custo e, portanto, este sendo o cenário recomendado
pelos autores visto que é um dos que computa o investimento necessário para substituição das
turbinas com tempo de funcionamento superior a 25 anos.
Genericamente, pode-se concluir que Portugal estagnou a instalação de novas turbinas de
geração de energia eólica a partir de 2016, os seus parques com localizações ótimas já se
encontram explorados, atualmente 56% deles possuem um tempo de funcionamento médio
entre 10 e 15 anos, o que demanda atenção para o ciclo de vida de seus equipamentos,
portanto, o foco para o futuro da energia eólica no país necessita de duas grandes frentes de
planeamento: o aproveitamento dos ventos marítimos pela utilização de tecnologias de
turbinas Offshore, e no recomissionamento ou substituição de turbinas no final do ciclo de
vida presentes nos parques eólicos.
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Abstract
In order to reduce food waste, fruits and vegetables in special, in small and medium markets
sizes, caused by loss of quality at the end of shelf life, an appropriate pricing method was
created to maximize profit of seller. The method it was based on an acquisition of primary
data, through questionnaires appropriate to the theme, and, subsequently, these primary data
was used for mathematical modeling using a pricing dynamic method. As a last step this work,
was development a spreadsheet application, where the seller can found a ideal point of order,
size of stock and best price to sell. This way, using the application, the goal of reduction of
food waste in fruit products is expected.
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Sistemas de apoio à decisão de atribuição de
descontos no preço de produtos alimentares em
função do decaimento de qualidade (aproximação
do fim da validade)
1. Introdução

Desde sempre, qualidade e preço sempre estiveram associados, em menor ou maior nível, e
alterações no primeiro levam a mudanças no segundo de modo a haver uma compensação. No
entanto, no mercado de alimentos perecíveis, esta relação torna-se ainda mais evidente e
grave, pois ocorrem perdas que rondam os 15% destes alimentos em lojas de varejos [1],
contudo, é possível minimizar esses dados através de estratégias de mercado, com modelos
de precificação adequados.
Com base nos estudos do artigo base, “Dynamic pricing, quality investment, and
replenishment model for perishable items, Lin Feng [2] defende, através do princípio máximo
de Pontryagin, o ponto ótimo em sistemas dinâmicos bem como a utilização de dados que
envolvam o tamanho do mercado, a sensibilidade do produto ao preço e qualidade, além de
considerar o esforço e a qualidade do investimento na aquisição dos produtos. Noutra linha,
[3], [4], defendem um modelo em que o número de promoções, relativo à mudança nos
preços, afeta a maximização do lucro, considerando os períodos de ciclo de compra dos
produtos e a sensibilidade do produto frente à variação dos preços.
Novamente, [1], apresentam um novo modelo de maximização de lucros a partir de um
sistema de precificação dinâmico apenas com dados de decaimento da qualidade do
inventário de acordo com a sensibilidade do preço do produto, considerando que as
deteriorações dos produtos ocorram antes do fim do ciclo de aquisição de um novo lote.
Todos estes trabalhos têm em comum a utilização do conhecimento base sobre a relação
entre precificação e a taxa de deterioração apresentada inicialmente por [1].
Neste trabalho será abordada uma recolha de dados primários através de um inquérito com
consumidores de primeira e segunda ordem de produtos perecíveis em três grupos, sendo:
hortaliças, frutas e verduras. Notar que os alimentos serão selecionados de acordo com
período de safra no momento da pesquisa, para minimizar a variável escassez do produto de
mercado e tornar a amostra mais estável.
O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento do consumidor primário (mercados) e
secundário (cliente final) na relação, qualidade versus preço, considerando o tempo desde a
colheita (quantitativo) e aspeto visual (qualitativo) como variáveis de qualidade, traduzindo o
conceito de “totalidade das características de um produto ou serviço em satisfazer os
requisitos” conforme ISO 22000:2018 [5], e a variável preço de venda (quantitativo), assim
como adotado como variável em diversos ramos de atividades.
Após a análise dos resultados da investigação, é avaliado um modelo de gestão de stock e
venda para cada grupo, onde através de uma estratégia de precificação é possível aumentar a
procura por perecíveis que estejam próximos do fim de validade e reduzir desperdícios [2].
Tal modelo tem como objetivo a maximização de lucro através da minimização de desperdício
do alimento, considerando também variáveis de distância e o tempo entre local de
distribuição e clientes.
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2. Formulação do Problema
Atualmente, a precificação correta no tempo adequado, de modo a evitar desperdícios de
alimentos, tem vindo a ser uma das grandes problemáticas vivenciadas. Se por um lado os
consumidores procuram os produtos com boa qualidade a um preço acessível, os vendedores
de produtos frutícolas procuram vender os produtos que atingem o seu prazo de validade
primeiramente. Deste modo, procura-se adequar a precificação com a ordem de saída do
produto, de modo a diminuir o seu desperdício.
Para tal, foram utilizados modelos matemáticos existentes, [1], para a precificação dinâmica
de produtos perecíveis, considerando como variáveis o tamanho de mercado, o período de
deterioração e a sensibilidade à mudança de preço.
Adicionalmente, foram incluídos dados relativos às datas de apanha e início de
comercialização. Para além disso, foi comprovado que a sensibilidade à mudança de preço vs
qualidade é significativa para os resultados obtidos.
O trabalho divide-se em duas fases, aquisição de dados primários através de questionários
aplicados ao público alvo, e modelagem matemática, procurando atingir a maximização de
lucro através da minimização de desperdícios.
Na fase de aquisição de dados primários, os questionários realizados tiveram como objetivo
estudar qual o melhor preço/desconto a aplicar nos diferentes estados de maturação da
fruta: verde, madura, passada. Foram escolhidos três tipos de fruta diferente, com diferente
perecibilidade entre eles, [6], [7], de modo a avaliar variações do preço/desconto a aplicar
de acordo com a perecibilidade da fruta. Deste modo, procurou-se confirmar que a
sensibilidade à mudança de preço vs qualidade de facto existe e é importante considerar no
ato de compra.
Foram considerados fatores como a colheita, a perecibilidade, a velocidade e o volume de
vendas para a seleção das frutas, resultando o morango como o produto com maior
perecibilidade, a banana com média perecibilidade e a maçã com menor perecibilidade, de
acordo com os dados apresentados na tabela 1. Para enriquecer o estudo, para além de o
voluntário ter de responder qual dos estados da fruta que pretende adquirir, o voluntário teve
de responder qual o estado da fruta escolhia de acordo com o desconto aplicado. Nesta
última parte do questionário, a ordem de maturação das frutas foi colocada de forma
aleatória de modo a procurar garantir que as pessoas não seriam influenciadas pela resposta à
primeira pergunta. De salientar, que os questionários foram preenchidos por pessoas com
idades compreendidas entre os 15 e 70 anos e residentes na zona interior centro do país.
A modelagem tem por objetivo alcançar a maximização do lucro face ao menor desperdício
de cada alimento, de modo a entregar o preço de venda de cada fruto em função do
comportamento do cliente, utilizando uma modelagem adaptada de [1]). O modelo baseia-se
em variáveis como o custo de aquisição, a manutenção de stock, o tempo de ciclo de vida, a
quantidade de encomenda, os coeficientes de deterioração e a sensibilidade do produto na
variação de preço. De maneira a adaptar o modelo proposto por [1], o coeficiente de
deterioração (θ), foi relacionado à validade de cada fruto [8], [9], resultando na tabela 1.
Tabela 1 – Relação validade vs Coeficiente de Deterioração
Fruta

Validade [8] [9]

Coeficiente de Deterioração (θ)

Maçã

10 a 12 meses

0,8

Morango

7 a 10 semanas

0,5

Banana

1 a 4 semanas

0,3
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3. Resultados Obtidos
Utilizando modelagem matemática, com o objetivo de alcançar a maximização do lucro
frente ao menor desperdício de cada alimento, de modo a entregar o preço de venda de cada
fruto em função do comportamento do cliente, utilizando uma modelagem adaptada de [1]
aos dados recolhidos através do questionário, conforme a equação ilustrada na figura 1.

Figura 1 - Modelo F.O para Maximização de Lucro de [1], adaptado pelo autor.

O modelo baseia-se em variáveis de custo de aquisição, manutenção de stock, tempo de ciclo,
quantidade de encomenda, coeficientes de deterioração e sensibilidade do produto na
variação de preço, conforme explanado de seguida:
θ: constante da taxa de deterioração.
α: parâmetro da demanda em relação ao tamanho do mercado.
β: coeficiente de sensibilidade do preço do produto.
A: custo por ordem de pedido.
c: custo de compra por unidade.
h: custo de armazenagem por unidade.
td: início da deterioração.
D: função demanda (α*p^(-β)
p: preço de venda por unidade (ou pj)
Q: quantidade de unidades por ciclo.
Z: lucro máximo.
De maneira a adaptar o modelo proposto por [1], o coeficiente de deterioração (θ), foi
relacionado à validade de cada fruto, conforme tabela 1.
Assume-se também que por se tratar de produtos frutíferos com tempo de deterioração
menor que o tempo de ciclo (td<T), sendo representado pela figura 2 [3].
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Figura 2 - Representação gráfica decaimento da qualidade vs tempo. [3]

Após a inserção de dados relativos ao utilizador e ao produto escolhido, no caso deste
trabalho, os frutos, inicialmente é calculado o tempo de ciclo ideal, consequentemente o
preço sugerido para venda e a quantidade ótima a ser adquirida no ciclo.
Por fim, utilizando a função objetivo de maximização lucro com os valores sugeridos pelo
modelo, é dado a previsão de lucro no final do período.

4. Discussão de Resultados
Após coleta e tratamento de dados dos questionários, é possível identificar que a qualidade
dos frutos, verde (V) para frutos frescos, maduro (M) e passados (P), [8], [9], influencia o
comportamento de desconto, permitindo então a associação deste comportamento ao
coeficiente de decisão, verificando-se na tabela 2.
Tabela 2 – Coeficiente de decisão da classe de desconto vs qualidade.
Percentual

Coeficiente de Decisão

M
P
V

2
2,66
1,33

Face aos resultados obtidos por meio do questionário, para a construção de um modelo
adaptado, utilizou-se para o coeficiente de sensibilidade do produto na variação do preço (β)
o valor 3, sendo este superior ao maior coeficiente de decisão obtido na pesquisa, com o
objetivo de aplicar o modelo para um intervalo de qualidade do fruto até seu fim.
Com o recurso do modelo matemático de [1] e adaptado conforme o trabalho proposto, foi
possível a criação de uma aplicação em Microsoft Excel utilizando mecânicas de VBA
conforme ilustrado na figura 3. Sendo possível trabalhar nas variáveis supracitadas de forma a
encontrar melhores cenários com relação a precificação para obter o lucro máximo.
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Figura 3 - Simulação com variação no preço sugerido

No primeiro cenário, a fruta estudada foi o morango e foram utilizados os valores reais do
caso de estudo (2,35€ o preço de comercialização). Esta análise totalizou um lucro de
44427,30€ no período calculado pelo programa.
Em comparação, o segundo cenário sofreu alteração no preço de comercialização, passando
para o valor proposto pelo modelo, verificando-se um aumento do lucro, 44496,64€, no
mesmo período de tempo.
Face aos resultados obtidos, é possível inferir acerca da utilidade do modelo projetado a ser
aplicado em minimercados, porém devido às restrições da formulação, como: a perecibilidade
não instantânea, a taxa de reposição infinita, o lead time ser zero, o stock escasso não ser
permitido, o produto se deteriorar a uma taxa constante, não serem consideradas compras
entre encomendas bem como o horizonte de tempo ser infinito; este ainda, só pode ser
aplicado em grandes redes de hipermercados.
Para que ainda, se possa garantir uma maior diminuição de desperdícios, o ato de transporte
deve ser realizado em condições controladas e o tempo de viagem entre o local abastecedor
do produto até ao local onde este irá ser comercializado, deverá ser reduzido ao mínimo valor
possível.
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5. Conclusão
A realização deste trabalho permitiu a elaboração de um modelo matemático, baseado em
formulações já existente, que, todavia, apresenta algumas limitações devidas às restrições
mencionadas, e por isso só poder ser aplicado, para já, em grandes redes de hipermercados.
Em futuros trabalhos, o objetivo passa por melhorar o modelo de modo a este poder ser
aplicado a minimercados. É um modelo bastante útil para os vendedores, pois garante a
melhor precificação do fruto e diminui o desperdício dos produtos, ao aplicar uma melhor
precificação nestes.
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Abstract
The significant growth in world energy demand has introduced significant pressure on energy
consumption via fossil energy sources with recognized environmental consequences. In this
context, renewable energies, such as solar, thermal and photovoltaic, wind and water, emerge
as inevitable energy alternatives. This paper describes the process of developing a didactic
photovoltaic unit to be used in laboratory practical classes in engineering courses at the
University of Beira Interior. This unit consists on a photovoltaic module that converts solar
energy into electrical energy, a charge regulator that protects the battery from overcharging
and deep discharges, a battery that stores the energy produced during periods of higher solar
radiation, and an inverter, which converts the energy produced in direct current to alternating
current. The unit uses a set of lamps and a variable resistance, so that various system loads can
be simulated. The developed didactic bench will allow the student to understand the
characteristics of an autonomous photovoltaic installation, with practical examples about
energy generation and storage. The basic storage system will allow to understand the charge
storage concepts and its reuse without wasting energy. Additionally, a laboratory guide will be
designed to support the experimental work to be developed.
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Desenvolvimento e construção de uma bancada
fotovoltaica didática
I.

Introdução

Com o aumento drástico da procura energética mundial, as fontes de energias fosseis têm vindo a
diminuir. Outro fator importante é o aumento do aquecimento global e dos gases de efeito de estufa.
Torna-se importante encontrar novas alternativas. Neste contexto, as energias renováveis, como a
energia solar, eólica e hídrica, emergem como parte da solução. Vários estudos apontam a energia
solar como sendo a fonte de energia com maior potencial para colmatar essa procura energética
mundial e, assim, diminuir os problemas ambientais causados pelos combustíveis fosseis [1].
As tecnologias fotovoltaicas utilizadas para converter a energia solar em energia elétrica, têm vindo
a sofrer avanços consideráveis nas últimas décadas, contribuindo para uma cota significativa na
geração da energia global. Com a redução dos custos de produção e instalação dos sistemas
fotovoltaicos, em 2017, registou-se uma potência instalada, a nível mundial, de aproximadamente
398 GW, gerando mais de 460 TWh de energia [2].
Com a expansão desta tecnologia surge a necessidade de investir na formação. Desde os anos 2000
que escolas técnicas e universidades têm vindo a investir no ensino das tecnologias fotovoltaicas.
Contudo, este é baseado em conceitos teóricos, o que demonstra ser insuficiente para uma boa
perceção dos conceitos de conversão de energia solar. Estudos apontam que explorar as atividades
laboratoriais resulta num entendimento mais rico sobre o assunto tratado [3].
Este artigo relata o processo de desenvolvimento de uma unidade fotovoltaica didática que será
utilizada nas aulas práticas da unidade curricular de Energias Renováveis, no Departamento de
Engenharia Eletromecânica da Universidade da Beira Interior. Este é constituído por um módulo
fotovoltaico que converte energia solar em energia elétrica, um regulador de carga que protege a
bateria de sobrecargas e descargas profundas, uma bateria que armazena a energia produzida nos
períodos de maior radiação para, posteriormente, fornecer essa energia a carga nos períodos de
pouca radiação e um inversor que inverte a energia produzida, de corrente contínua para corrente
alternada. Serão utilizadas lâmpadas e uma resistência variável, para que se possam simular várias
cargas no sistema. Será, também, apresentado um guião laboratorial feito com o objetivo de tirar o
máximo proveito da instalação experimental em questão.
A. Sistemas fotovoltaicos autónomos
A unidade didática desenvolvida para este trabalho, baseia-se nos sistemas fotovoltaicos autónomos
ou isolados. Este é projetado para alimentar um conjunto de cargas, que operam isolados da rede
elétrica e é composto por módulos fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores de carga e
baterias.
Os raios solares ao baterem no módulo fotovoltaico, convertem a energia contida nos raios solares
em energia elétrica. Este, posteriormente, passa por um regulador de carga que protege a bateria e
permite que o sistema funcione sempre no ponto de máxima potência. Contém, ainda, um inversor
de carga para alimentar as cargas em corrente alternada.
i.
Módulo fotovoltaico
Os módulos fotovoltaicos convertem energia solar em eletricidade, através de um processo
denominado de efeito fotovoltaico [1], [4]. São várias as tecnologias presentes no mercado
atualmente, podendo ser diferenciadas pelo tratamento ou pelo material semicondutor empregue. A
maioria das tecnologias utiliza o silício como elemento semicondutor e podem ser constituídas por
silício monocristalino, policristalino ou amorfo.
O melhoramento da eficiência das células constitui o principal objetivo para os investigadores. Uma
eficiência recorde de 24.4% foi atingida para uma célula de silício monocristalino [5]. Contudo, a
produção do silício monocristalino exige enormes gastos energéticos, o que faz com que seja um
processo muito caro. Sendo assim, foram desenvolvidas novas técnicas para processar o silício,
surgindo o silício policristalino. Foram registadas eficiências próximas das células de silício
monocristalino [6], fazendo com que estas células sejam das mais eficientes no mercado.
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Para além das tecnologias monocristalinas e policristalinas, existem ainda as células de pelicula fina
[7], [8] que, embora, apresentam uma eficiência muito inferior, têm vindo a crescer no mercado
atual, devido à sua versatilidade, podendo ser cortadas em vários tamanhos, o que não acontece com
as células monocristalinas e policristalinas, que apresentam tamanho standard.
As células, anteriormente citadas, encontram-se limitadas pela teoria de máxima eficiência de
conversão para uma célula fotovoltaica, denominada de teoria de Shockley‐Queisser [9], que defende
que a máxima eficiência de conversão para uma célula fotovoltaica é de 33,7%. Neste contexto,
surgem as células multijunções que atingiram eficiências que ultrapassam os limites impostos pela
teoria de Shockley‐Queisser [10].
ii.
Baterias de acumuladores
O desenvolvimento das energias renováveis tem vindo a crescer consideravelmente nos últimos anos.
São fontes inesgotáveis e as tecnologias para conversão de energia estão cada vez mais acessíveis.
Contudo, são fontes muito instáveis, independentemente da procura. Surge, assim, uma necessidade
de desenvolver tecnologias de acumulação de energia. Dentre essas tecnologias, destacam‐se as
baterias de acumuladores. Vários estudos estão sendo realizados no âmbito de garantir o melhor
sistema de acumulação de energia, permitindo que essa energia seja depois disponibilizada nas horas
de maior procura, quando a energia é mais cara [11].
Para uso fotovoltaico utilizam-se baterias de descarga profunda e com capacidade para suportar as
mudanças constantes da radiação e temperatura. Dentre as várias tecnologias disponíveis [11]–[13],
destacam-se as baterias de chumbo-acido, devido ao baixo custo e bom nível de desempenho.
Existem diversos tipos de baterias de chumbo-ácido, destacando as baterias de chumbo-ácido VRLA
[1], [14], [15].
iii.
Reguladores de carga
Nos sistemas com armazenamento de energia é necessário ter um controlo sobre os períodos de carga
e descarga das baterias. Este controlo é realizado pelo regulador de carga, dispositivo este que,
apesar do baixo custo, comparado com o resto do sistema, é muito fundamental para proteger a vida
útil da bateria e melhorar a eficiência do sistema.
O regulador de carga trabalha, assim, em duas zonas distintas, a zona de carga, onde tem como
função garantir a carga suficiente da bateria, evitando sobrecargas e, a zona de descarga, garantindo
uma descarga ideal, evitando descarregar a bateria além da profundidade de descarga estipulada. Os
reguladores de carga podem ser de controlo PWM (do inglês, Pulse Width Modulation) que, regula a
tensão de carga da bateria mantendo constante o valor da corrente, através de uma sequência de
pulsos curtos para a bateria, ou então, de controlo MPPT (Maximum Power Point Tracking) que,
converte a tensão de entrada mais elevada, proveniente do módulo fotovoltaico, numa tensão mais
baixa necessária para alimentar a bateria e aumenta o valor da corrente [1], [14].
iv.
Inversores de carga
Os inversores são utilizados em sistemas fotovoltaicos autónomos, quando é necessário converter
corrente continua, produzida pelo módulo fotovoltaico, para alimentar aparelhos elétricos
convencionais de corrente alternada. Estes inversores podem ser classificados em função da forma de
onda da tensão de saída e podem ser inversores de onda quadrada, inversores de onda modificada, ou
então, inversores de onda sinusoidal [1], [16]. OS inversores de onda quadrada são mais baratos que
os restantes, com grande conteúdo harmónico indesejado que geram ruídos e perdas de potência.
Estes costumam ser utilizados com pequenas cargas indutivas ou resistivas. Os inversores de onda
modificada, apresentam a melhor qualidade/preço, em relação aos restantes inversores, pelo que a
sua utilização encontra‐se muito generalizada. Este tipo de inversores, apresenta uma onda próxima
da sinusoidal pura, podendo alimentar quase todos os tipos de aparelhos, não sendo recomendado
para aparelhos eletrónicos delicados. Apresentam uma distorção harmónica à volta dos 90% e
rendimentos superiores a 90%. Os inversores de onda sinusoidal, apresentam um sinal a saída
sinusoidal pura. Estes, são indicados para aparelhos eletrónicos delicados e, são os mais utilizados,
relativamente aos modelos anteriores, mesmo em aplicações mais simples e apresentando um custo
relativamente superior. Um inversor é considerado de onda sinusoidal se a distorção harmónica total
da tensão de saída for inferior a 5%, quando este alimenta cargas lineares desde 20% até 100% da sua
capacidade [1].
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II.
Bancada fotovoltaica didáctica
Como referido anteriormente o objetivo do presente trabalho é desenvolver e construir uma bancada
fotovoltaica didática para auxiliar nas aulas laboratoriais de Energias Renováveis.
Um módulo fotovoltaico produz energia elétrica quando exposto a radiação elétrica. Contudo, é
necessário um conjunto de componentes para que esta energia produzida seja convertida, distribuída
e armazenada. No caso em estudo, será necessário adicionar componentes de extrema importância
como o inversor de carga DC/AC, um regulador de carga DC/DC e uma bateria, que compõem,
juntamente com o módulo fotovoltaico, um sistema autónomo de produção de energia. O nosso
sistema é composto, basicamente, por quatro componentes importantes:
 Módulo fotovoltaico policristalino de 250 Wp
 Regulador de carga MPPT 75 V / 15 A
 Inversor de carga 12 V / 180 VA
 Bateria Gel Deep Cycle 60 Ah / 12 V

Figura 1 – Diagrama de blocos da instalação elétrica.

A.

Componentes da bancada fotovoltaica

i.
Painel fotovoltaico
Neste trabalho, utilizou-se um módulo fotovoltaico de silício policristalino da Kioto Solar, ilustrado
pela figura 2.

Figura 2 – Módulo fotovoltaico Kioto Solar.

O módulo apresenta 60 células de dimensão 156 ∗ 156 mm2, em que a cada 20 células encontra-se um
díodo by‐pass que reduz a possibilidade de criação de hot‐spots. Na tabela 1 pode‐se consultar a
informação referente às principais caraterísticas do módulo fotovoltaico utilizado [17].
Tabela 1-Carateristicas do módulo fotovoltaico Kioto Solar. Fonte: [17]

Parâmetro
Potência (PMPP)
Tensão no ponto de máxima potência (UMPP)
Corrente no ponto de máxima potência (IMPP)
Tensão de circuito aberto (UOC)
Corrente de curto-circuito (ISC)
Rendimento (η)

Valor
250 Wp
30,56 V
8,21 A
37,84 V
8,85 A
15,12 %
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ii.
Acumulador de energia
No nosso caso, foi utilizado uma bateria chumbo-ácido VRLA Vitron Gel Deep Cycle, de 12 V e 60 Ah
de capacidade, representada pela figura 3.

Figura 3 – Bateria VRLA Vitron Gel Deep Cycle.

Na tabela 2, encontra‐se as principais caraterísticas da bateria utilizada no projeto.
Tabela 2-Carateristicas da bateria VRLA Vitron Gel Deep Cycle. Fonte: [18]

Parâmetro
Valor
Capacidade
60 Ah
Tensão
12 V
CCA 0°F
300
RC 80°F
80
O parâmetro CCA (Cold Cranking Amps), descrito na tabela 2, mede a corrente máxima de descarga
que uma bateria completamente nova pode fornecer durante 30 segundos, em condições frias (0 °F/
− 18°C), mantendo a tensão aos terminais de cada célula igual ou superior a 1,20 V.
O parâmetro RC (Reserve Capacity), por sua vez, representa a capacidade de reserva da bateria.
Este, mede o tempo que uma bateria completamente carregada, consegue fornecer 25 A de corrente,
num ambiente a 27 °C, até ser descarregado até aos 10,5 V [19], [20].
iii.
Regulador de carga
Foi empregue um regulador de carga BlueSolar Charger Controller MPPT 75/15, fabricado pela Vitron
Energy, representado pela figura 4.

Figura 4 – Regulador de carga BlueSolar MPPT 75/15.

Pela tabela 3, pode‐se observar as principais propriedades do regulador de carga.
Tabela 3-Carateristicas do regulador de carga BlueSolar MPPT 75/15. Fonte: [21]

Parâmetro
Valor
Tensão da bateria
12/24 V (seleção automática)
Corrente de carga nominal
15 A
Potência máxima do PV
200 W
Corrente máxima de curto-circuito do painel
15 A
Tensão máxima de circuito aberto
75 V
Máxima eficiência
98%
iv.
Inversor de carga
No nosso caso de estudo, o inversor terá de ter capacidade para transformar a tensão DC dos
módulos, numa tensão de 230 V AC, com uma frequência de 50 Hz. A capacidade nominal do inversor,
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deve ser maior que a capacidade do sistema, com o intuito de impedir possíveis sobrecargas. Foi
então escolhido, um inversor Phoenix Inverter 12/180 com 350 Wp, de onda sinusoidal pura, da Vitron
Energy, que pode ser visto na figura 5, e as principais propriedades descritas na tabela 4.

Figura 5 – Inversor de carga Phoenix Inverter 12 V/180 VA.
Tabela 4-Carateristicas do inversor de carga. Fonte: [22]

Parâmetro
Potência aparente
Potência ativa a 25°C/40°C
Potência de pico
Tensão de saída/frequência (AC)
Gama de tensão de entrada
Máxima eficiência

Valor
180 VA
175/150 W
350 W
110 V AC ou 230 V AC ±3% / 50 Hz ou 60 Hz ± 0,1%
10,5-15,5 V
87%

B. Construção da bancada
A bancada de testes foi projetada com o objetivo de auxiliar os alunos na realização das experiências
laboratoriais. Este foi construído num perfil retangular de aço galvanizado com 3 mm de espessura e
dimensões 30*30 mm, sendo os tampos em madeira.
A bancada possui um apoio onde os alunos podem trabalhar com o guião laboratorial, computadores e
os instrumentos de medição. Possui também um quadro de ligações, onde se encontrarão bornes
conectados aos equipamentos da unidade didática. Para isso serão empregues cabos unifilares de
secção de 6 mm2 em todas as cablagens DC, como forma de simplificar a instalação. Para a ligação as
cargas serão utilizadas cabos de secção de 1, 5 mm 2 e 2,5 mm2 para as lâmpadas e tomadas,
respetivamente. O objetivo é permitir que as ligações sejam feitas pelo próprio aluno através do
quadro de ligações. Os equipamentos de medição não serão incorporados no quadro de ligações o que
garante maior versatilidade sobre os equipamentos utilizados e as medições a serem feitas. Por baixo
encontra-se outro apoio onde se encontrarão o inversor de carga, o regulador de carga e a bateria,
devidamente protegidos. Na parte de trás, encontra-se o suporte para o módulo fotovoltaico, que
será fixado numa estrutura que permitirá alterar o ângulo de inclinação dos 10° até aos 60°. A
bancada encontra-se montada sobre uma estrutura com quatro rodas, das quais duas são giratórias e
com travão, para facilitar a movimentação e posicionamento da bancada.

Figura 6 – Progressos na construção da bancada de ensaios.

III.
Guia de laboratório proposto
Como referido anteriormente, a unidade fotovoltaica será constituída por um guia laboratorial que
irá providenciar, aos alunos, as atividades experimentais que serão realizadas com o objetivo de tirar
o máximo proveito da unidade didática.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

209

Neste capítulo será descrito uma proposta das atividades laboratoriais que poderão vir a ser incluídas
no guia laboratorial final.
A. Variação da produção do módulo fotovoltaico em função da inclinação em relação a
posição do sol
i.



Objetivos
Estudar a produção de energia do módulo relativamente a posição da radiação solar
incidente;
Determinar os valores de inclinação para o qual a produção de energia é máxima.

ii.
Descrição do trabalho a realizar
Se nenhuma carga (por exemplo, uma resistência elétrica) for ligada ao módulo fotovoltaico sob
iluminação, será obtida uma tensão de circuito aberto, mas sem que ocorra qualquer fluxo de
corrente elétrica. Se os terminais da célula solar fotovoltaica forem ligados entre si (condição de
curto-circuito) uma corrente bastante elevada, a denominada curto-circuito irá ser produzida, mas
com uma tensão nula. Em qualquer dos casos não é produzida qualquer potência.
Para a realização desta experiência, liga-se aos terminais do módulo fotovoltaico um multímetro para
registar os valores de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. De seguida, com o
módulo orientado a sul, vai‐se variando a inclinação desde o ângulo mínimo, de 10° até ao ângulo
máximo de 60°. Em cada posição medem‐se os valores de corrente e tensão e calcula‐se a potência
gerada, preenchendo a tabela 7. Como se pode observar na tabela 7 os melhores resultados foram
obtidos para uma inclinação de 60º.
Tabela 7-Registo dos dados experimentais.

Ângulo
10°
20°
30°
40°
50°
60°

TOC [V]
34,47
34,64
34,75
34,81
34,64
34,69

ISC[A]
6,11
7,11
7,95
8,71
9,11
9,24

Radiação [W/m2]
720
834
955
1047
1093
1120

B. Curvas características do módulo fotovoltaico
Um módulo fotovoltaico sob iluminação produz nos seus terminais uma tensão equivalente a tensão
de circuito aberto, se a este não estiver ligada nenhuma carga. De igual modo, se os terminais do
módulo forem ligados entre si, gera‐se uma corrente de curto‐circuito com tensão nula. Em qualquer
dos casos, a potência gerada é zero. Ao adicionar uma resistência variável aos terminais do módulo
fotovoltaico, é possível obter valores de tensão e corrente geradas pelo módulo fotovoltaico, e assim,
construir a respetiva curva caraterística I*V.
i.





Objetivos
Medir a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico;
Medir a corrente de circuito‐aberto do módulo fotovoltaico;
Calcular a potência máxima do módulo fotovoltaico;
Obter os índices de qualidade do módulo fotovoltaico através da eficiência e do fator de
forma.

ii.
Descrição do trabalho a realizar
Para a realização do trabalho deverá seguir o esquema da figura 7, disponibilizado para esta
experiência. A fim de obter a curva caraterística, deve‐se variar a resistência de carga do sistema
através de um reóstato, ligado diretamente a saída do módulo fotovoltaico. Este, deve ser variado
desde o ponto de resistência mínima (R = 0 Ω), até ao ponto de maior resistência (R = 30 Ω), fazendo
aproximadamente 10 medições de pontos intermédios.
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Figura 7 – Circuito proposto para o ensaio I.

Os valores de tensão e corrente, serão medidos pelo voltímetro e amperímetro, respetivamente, e
registados na tabela 5.
Tabela 5-Parâmetros do módulo fotovoltaico.

Tinicial=32,2 ºC
Tfinal=33,3 ºC
Resistência [Ω]
0,1
0,9
1,6
2,5
3,3
4
4,9
5,5
6,1
6,9
7,5
8,2
9
9,9
12,3
23
33,5

Tensão [V]
0,182
0,89
8,77
16,31
16,17
25,81
24,87
28,85
29,67
30
31,06
31,11
31,95
32,15
32,63
33,72
34,07

Tambiente=14 ºC
Radiação=1012 W/m2
Corrente [A]
8,61
8,2
8,53
7,8
8,38
7,69
8,15
6,57
6,58
5,6
5,4
4,65
4,43
3,95
3,15
1,62
1,09

Potência [W]
1,57
7,30
74,81
127,22
135,51
198,48
202,69
189,55
195,23
168,00
167,72
144,66
141,54
126,99
102,79
54,63
37,14

Para obter os índices de qualidade, deve-se utilizar as equações 2.1 e 2.2, para calcular a eficiência
(η) e o fator de forma (FF), respetivamente.
(2.1)

Onde, P, representa a radiação produzida pelo módulo fotovoltaico e, P R representa a radiação
incidente na superfície do módulo fotovoltaico e pode ser calculada através da equação 2.2.
(2.2)

G representa a radiância, em W/m2 e, pode ser medida através de um piranómetro. A M representa a
área, em m2, do módulo fotovoltaico onde incide a radiação solar. O fator de forma, por sua vez,
compara a potência máxima obtida, relacionando a tensão e a corrente máxima com a corrente de
curto-circuito e a tensão de circuito aberto, tal como descrito na equação 2.3.
(2.3)
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IV.
Análise dos resultados
Pela análise do gráfico da figura 8, nota-se um aumento considerável no valor da corrente de curtocircuito, à medida que aumentamos a inclinação do módulo, registando um valor de corrente de
curto-circuito máximo de 9,24 A, correspondente a uma inclinação de 60 °. Este valor vai de
encontro com as expetativas, uma vez que, previa-se à corrente máxima no intervalo entre os 50 aos
60 °, visto que, as medições foram feitas no solstício de inverno, onde a altura solar é menos elevada
do que no solstício de inverno. Ao contrário da corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto
registou um pequeno aumento, à medida que foi-se aumentando a inclinação do painel, até chegar
aos 40°. Para as inclinações de 50° e 60°, registou-se uma pequena descida no valor da tensão. Este
fenómeno, crê-se que foi devido a alguma sombra parcial incidente no módulo fotovoltaico.

Figura 8 – Tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito em função da inclinação do módulo fotovoltaico.

Através da análise do gráfico da figura 9-a é possível observar que à medida que a resistência da
carga adicionada ao sistema vai aumentando a corrente vai diminuindo e, por consequência, a tensão
vai aumentando até eventualmente atingir o seu valor de tensão de circuito aberto. Nota-se também
que a corrente sofre pequenas alterações até determinado valor da resistência na carga, diminuindo
drasticamente o valor da corrente para valores altos da resistência. A tensão, por sua vez, aumenta
drasticamente para valores de resistência da carga baixa, sofrendo apenas pequenas alterações
quando a resistência é mais elevada. O ponto de potência, a vermelho nos gráficos da figura 9,
registou-se para valores de tensão igual a 28,85 V e corrente igual a 8,15 A.
Foi também calculado, através das equações 2.1 e 2.3, a eficiência e o fator de forma do módulo
fotovoltaico, respetivamente. A eficiência calculada de 12,30 % encontra-se, aproximadamente, 2 %
abaixo da eficiência disponibilizada pelo fornecedor, mas ainda se encontra dentro da gama de
eficiências previstas para os módulos fotovoltaicos policristalinos. O fator de forma calculado, de
0,62, encontra-se abaixo dos valores normalmente registados para módulos de silício, entre 0,7 e 0,8
[1].

PMPP

Figura 9 – a) Curva caraterística do módulo fotovoltaico. b) Curva da potência do módulo fotovoltaico.
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V.
Conclusão
A energia fotovoltaica tem vindo a ser uma boa solução para a geração de energia limpa e amiga do
ambiente. Torna-se importante investir na formação para acompanhar essa evolução. Com a
implementação de atividades laboratoriais no ensino da energia fotovoltaica permite aos alunos
compreender melhor os equipamentos pertencentes ao sistema fotovoltaico e os modos de geração
de energia. A bancada didática irá ajudar o aluno a perceber as características de uma instalação
fotovoltaica autónoma, com exemplos práticos sobre geração e armazenamento de energia. O
sistema básico de armazenamento irá permitir perceber os conceitos de armazenamento de carga e
reutilizá-la sem que haja desperdício de energia.
VI.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Referências
F. A. de S. Pereira and Manuel Ângelo Sarmento Oliveira, Curso técnico instalador de energia
solar fotovoltaica. 2011.
“Solar.” [Online]. Available: https://www.iea.org/topics/renewables/solar/. [Accessed: 13Sep-2019].
R. Ciriminna, F. Meneguzzo, M. Pecoraino, and M. Pagliaro, “Rethinking solar energy
education on the dawn of the solar economy,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 63, pp. 13–
18, 2016.
A. M. Vallêra and M. C. Brito, “Meio seculo de historia fotovoltaica,” 2004.
J. Zhao, A. Wang, M. A. Green, and F. Ferrazza, “19.8% efficient ‘honeycomb’ textured
multicrystalline and 24.4% monocrystalline silicon solar cells,” Appl. Phys. Lett., vol. 73, no.
14, pp. 1–4, 1998.
O. Schultz, S. W. Glunz, and G. P. Willeke, “Multicrystalline Silicon Solar Cells Exceeding 20%
Efficiency,” Wiley Intersci., 2004.
W. S. Yang et al., “High-performance photovoltaic perovskite layers fabricated through
intramolecular exchange,” Science (80-. )., vol. 348, no. 6240, 2015.
S. Battersby, S. Writer, and S. Forrest, “The solar cell of the future,” vol. 116, no. 1, pp. 7–
10, 2019.
W. Shockley and H. J. Queisser, “Detailed Balance Limit of Efficiency of p- n Junction Solar
Cells,” J. Appl. Phys., vol. 510, no. May 1960, 2004.
S. P. Philipps, F. Dimroth, and A. W. Bett, High-Efficiency III À V Multijunction Solar Cells.
Elsevier Ltd, 2018.
H. Ibrahim, A. Ilinca, and J. Perron, “Energy storage systems — Characteristics and
comparisons,” vol. 12, pp. 1221–1250, 2008.
A. Assunção, P. S. Moura, and A. T. De Almeida, “Technical and economic assessment of the
secondary use of repurposed electric vehicle batteries in the residential sector to support
solar energy,” vol. 181, pp. 120–131, 2016.
P. F. Ribeiro et al., “Energy Storage Systems for Advanced Power Applications,” Proc. IEEE,
vol. 89, no. 12, pp. 1744–1756, 2001.
S. R. Wenham, M. A. Green, M. E. Watt, and R. Corkish, APPLIED PHOTOVOLTAICS. Earthscan,
2007.
S. Hua, Q. Zhou, D. Kong, and J. Ma, “Application of valve-regulated lead-acid batteries for
storage of solar electricity in stand-alone photovoltaic systems in the northwest areas of
China,” vol. 158, pp. 1178–1185, 2006.
J. L. Morais, Sistemas Fotovoltaicos. 2009.
Kioto Solar, “Solar module.”
V. Energy, “Gel and AGM Batteries.” pp. 68–71.
“What
does
Cold
Cranking
Amps
(CCA)
mean?”
[Online].
Available:
https://www.optimabatteries.com/en-us/experience/2014/01/what-does-cold-crankingamps-cca-mean. [Accessed: 13-Sep-2019].
“Battery Reserve Capacity.” [Online]. Available: https://www.optimabatteries.com/enus/experience/2014/02/battery-reserve-capacity. [Accessed: 13-Sep-2019].
V. Energy, “BlueSolar Charge Controller MPPT 75/10, 75/15 & MPPT 100/15,” vol. 31, no. 0.
p. 1351.
Victron Energy, “Phoenix Inverters.”

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

213

214

Development of a monitoring device of fruit
products along the cold chain

Diogo Morais - morais_diogo@hotmail.com
Universidade da Beira Interior, Covilhã; Centre For Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST),
Covilhã
Pedro D. Silva - dinho@ubi.pt
Universidade da Beira Interior, Covilhã; Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST),
Covilhã
Pedro D. Gaspar - dinis@ubi.pt
Universidade da Beira Interior, Covilhã; Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST),
Covilhã

Abstract
During food transportation, products are often subject to conditions which in no way promote
the conservation of their biological properties. As a result of this loss of quality, there is a
decrease in appreciation under the product. But more important than the loss of economic
value is food waste. Remote monitoring systems, whose fundamental requirements relate to
range and autonomy, make use of communications technologies to map characteristic crop
parameters to reduce unnecessary application of resources or materials. This article proposes
a monitoring system to record the conservation conditions inside refrigeration plants and
vehicles, transmitting them via the internet of Things (IoT). This device is composed of an
ARDUINO UNO Rev3 microcontroller that acquires the temperature and relative humidity every
5 minutes by means of a DHT 11 sensor, and uses the SIM800L module that provides real time
communication data via GSM. It also incorporates a 3.7 V - 2600mAh battery which gives you
an approximate 60 hour power range.
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Desenvolvimento
de
um
dispositivo
de
monitorização para transporte de produtos
frutícolas na cadeia de frio
1. Introdução
Os produtos alimentares, ao serem transportados, estão sujeitos a condições ambientais que
afetam a sua conservação. Podem, assim, começar a desencadear-se problemas de origem
biológica, como sejam o amadurecimento e a perda das propriedades organoléticas. O fator
que mais afeta a qualidade dos produtos perecíveis durante o transporte é a temperatura de
conservação.
Após a colheita dos frutos, de forma a preservar a qualidade dos mesmos, utilizam-se diversos
processos de arrefecimento que, para além de removerem o calor de campo, são a chave para
assegurar uma temperatura favorável durante a cadeia de abastecimento pós-colheita. Num
estudo realizado com o propósito de avaliar o controlo da temperatura nos sistemas de
refrigeração de produtos alimentares, verificou-se que as temperaturas registadas
ultrapassaram os valores considerados seguros em 50% dos casos [1]. Em Portugal, as boas
práticas no transporte de produtos alimentares encontram-se enunciadas no Regulamento nº
852/2004, onde são apresentados conjuntamente com outras boas práticas relevantes no
transporte e distribuição de produtos alimentares [2].
Contudo, embora exista legislação que imponha características mínimas obrigatórias aos
veículos de transporte de produtos perecíveis, o sistema de refrigeração presente nestes nem
sempre é capaz de manter o ambiente de conservação ideal. O fato dos veículos estarem
expostos ao sol durante a viagem, e nas paragens obrigatórias que os motoristas devem fazer,
agravam as condições no interior do compartimento de carga. Ndraha et al. [3] verificaram que
os valores excessivos de temperatura ocorriam em todas as etapas da cadeia de distribuição e
que não eram exclusivo de um tipo de alimento em particular. Num estudo feito na Islândia,
verificou-se que durante o transporte de filetes de lombo de bacalhau fresco, em 35% e em 18%
do período de transporte, respectivamente, via aérea e via marítima a temperatura registada
foi superior à recomendada em cerca de 1ºC [4]. A não observância dos valores de temperatura
no interior dos contentores de carga durante o transporte foi também analisada, constatandose que 81% das situações ocorriam no porto marítimo da cidade do Cabo, na África do Sul, onde
um quinto dos contentores nunca alcançava no seu interior os valores de temperatura ideias
antes de serem colocados a bordo dos navios.[5]. Noutro estudo, com o objetivo de monitorizar
as temperaturas no interior de um reboque de camião, avaliaram-se 16 carregamentos com
recurso a dataloggers, concluindo-se que nenhum dos reboques foi eficaz na manutenção da
temperatura dos produtos hortofrutícolas [6]. Já nos alimentos refrigerados, em França,
recolheram-se dados relativos ao tempo e à temperatura, desde a produção até ao consumo
por parte do cliente final. Concluiu-se que a etapa entre transporte do local de compra e o
armazenamento no frigorifico doméstico era o período mais sensível no que diz respeito ao
cumprimento dos valores de temperatura [7].
As frutas e os vegetais são o alimentos mais desperdiçados, com aproximadamente um terço do
valor produzido a não ser comercializado [8], sendo este fato originado, muita das vezes, por
temperaturas inadequadas nos processos pós-colheita. Dadas estas estatísticas e conhecendo
os principais problemas na cadeia de frio que afetam os alimentos, tais como a falta de
rastreabilidade ou a incapacidade de manter os alimentos em condições que promovam a
segurança e a qualidade [9], um sistema que seja capaz de monitorizar em tempo real a
temperatura e de enviar remotamente os valores, é visto pelos interveninentes da cadeia de
distribuição como um equipamento indispensável para garantir que os produtos são expedidos
em boas condições e, desta forma, assegurar a qualidade dos mesmos desde a produção até ao
local de consumo.
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2. Sistema de monitorização
Um sistema de monitorização permite aferir o ambiente de conservação a que os produtos
perecíveis se encontram, permitindo avaliar o histórico de temperatura bem como os valores
em tempo real. Este registo pode ser enviado para um servidor remoto com auxílio das
tecnologias de comunicação ou ser armazenado num cartão de memória.
De modo a que o sistema envie os dados na memória para um servidor remoto é necessária a
utilização de uma tecnologia, como exemplo, o RFID, o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GSM. Cada
tecnologia possui as suas vantagens e desvantagens face às restantes. A escolha está
dependente da dimensão do projeto e das exigências técnicas e financeiras envolvidas. Existem
diversos estudos comparativos [9-11], sendo que as Redes de Sensores Sem Fios (Wireless Sensor
Network - WSN) já se encontram no mercado mas a um preço inacessível para empresas com
um volume de negócios reduzido. Há diversas soluções que são o exemplo da aplicabilidade das
WSN para a monitorização de temperatura e/ou gases ao longo de toda a cadeia de
distribuição[12-18].
2.1. Características do Sistema
Tendo como objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitorização capaz de enviar os
dados em tempo real e assim acompanhar os produtos frutícolas durante o seu transporte,
desde o produtor até à central de distribuição, foi necessário avaliar inicialmente de que forma
varia a temperatura no interior das câmaras dos produtores, para, desta forma, caracterizar o
ambiente de conservação na etapa inicial da cadeia de distribuição. Este estudo experimental
foi realizado no âmbito do Projeto PrunusPós– “Otimização de processos de armazenamento,
conservação em frio e embalamento inteligente no pós-colheita de produtos frutícolas”, cujos
resultados permitiram caracterizar o ambiente de conservação nas câmaras dos produtores com
recurso a dataloggers. Após a recolha e tratamento dos valores de temperatura e de humidade
relativa do ar, estabeleceram-se os parâmetros a que o dispositivo estaria sujeito, tal como
apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Especificações do dispositivo.
Número de dispositivos
Valor máximo
Valor mínimo
Tempo de aquisição
Comunicação

1 dispositivo por palete
+ 30 °C / 90% HR
0 °C / 30 % HR
5 min
GSM

2.2. Hardware
Um parâmetro ambiental necessita de um sensor para ser medido, isto é, um elemento que
converta uma variação no ambiente circundante num sinal elétrico viável, de forma a ser
interpretado por um microcontrolador.
Para o sistema de monitorização desenvolvido, foi utilizado o dispositivo ARDUINO UNO Rev3,
apresentado na Figura 1. Este microcontrolador permite que o desenvolvimento e a sua
aplicação numa placa de prototipagem seja mais rápido [19]. Na Tabela 2 encontram-se as suas
características.
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Tabela 2 - Especificações do microprocessador.
Processador
Tensão de funcionamento
GPIOs
Memória flash
SRAM
EEPROM
Frequência do clock

ATMEGA328-PU
5V
14
32 KB
2 KB
1 KB
16 MHz

Figura 1 - Microcontrolador ARDUINO UNO REV3.

O Arduíno afigurou-se como uma das soluções mais versáteis do mercado para os requisitos
requeridos.
Para se proceder à aquisição de dados, o sensor utilizado foi o DHT 11, pois respeita os
requisitos apresentados na Tabela 1, uma vez que os valores de temperatura a aferir são
positivos e os valores de humidade relativa inferiores a 90%. Esta restrição aos valores de
temperatura e humidade relativa deve-se ao fato de que os sistemas de refrigeração dos
veículos não serem capazes de os infrigir. Na Tabela 3 são apresentadas as características do
sensor.

Tabela 3 - Especificações do sensor de temperatura/humidade DHT11.
Parâmetros

Condições
Resolução

Mínimo
1%

Repetibilidade
Humidade

Precisão
Gama de medição

25°C
0-50°C
0°C
25°C
50°C

Tempo de resposta
Resolução
Temperatura

Médio
1%
8 Bits
±1%
±4%

30%
20%
20%
6s
1 °C
8 Bit

10s
1°C
8 Bit
±1°C

Máximo
1%

± 5%
90%
90%
80%
15s
1°C
8 Bit

Repetibilidade
Precisão

±1°C

±2°C

Gama de medição

0°C

50°C

Tempo de resposta

6s

30s

2.3. Comunicação
Das tecnologias de comunicação disponíveis, a única que correspondeu às exigências foi o GSM.
Uma vez que o sistema será colocado no compartimento de carga de um veículo e que este irá
deslocar-se para efetuar a distribuição, protocolos como o Bluetooth, Wi-Fi, Lora e RFID são
incapazes de transmitir, por si só, para um servidor remoto.
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A rede GSM consiste numa rede existente de torres de comunicação, que são utilizadas pelos
telemóveis e que lhes permite comunicar a longas distâncias, utilizando as bandas conhecidas
como 2G, 3G, 4G e futuramente o 5G. Aliado ao GSM existe o GPRS (General Packet Radio
Service), que se trata de um pacote orientado de dados móveis, permitindo o estabelecimento
de uma ligação com a internet para o upload dos dados.
Um veículo de transporte de produtos frutícolas nem sempre se desloca por entre locais com
cobertura Wi-Fi. Para dispor de sinal Wi-Fi, seria necessário adquirir um dispositivo de rede
móvel, ao qual o sistema de monitorização se deveria conectar de forma a enviar os dados.
Analisada esta solução, rapidamente foi posta de parte devido ao custo associado. Tanto o WiFi como as restantes tecnologias iriam requerer sempre um módulo que permitisse estabelecer
uma ligação com a internet, mais concretamente um módulo GSM ou Satélite. Sirotek & Hart
[20] elaboraram um estudo sobre as inúmeras possibilidades da utilização do GSM e do GPS para
a monitorização em locais especiais, tais como em florestas, em camiões, no meio rural e em
campo aberto. Para a comunicação se estabelecer, é necessário utilizar um módulo de
comunicação, tendo sido escolhido o SIM800L, representado na Figura 2.

Figura 2 - Módulo de comunicação GSM/GPRS SIM800L.

Por último, para o módulo de comunicação poder operar, foi necessário obter o cartão SIM de
uma operadora móvel que dispusesse de uma extensa cobertura de sinal. Na Figura 3 é possível
observar a concentração das antenas de comunicação da operadora escolhida em território
continental.

Figura 3 - Cobertura da rede móvel em Portugal continental [21].
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3. Software
Para a automatização do processo de recolha de valores e respetivo envio, é necessário um
código, nomeadamente em Wiring. Na Figura 4 é apresentado o fluxograma que descreve o
funcionamento do sistema de monitorização.

Figura 4 - Fluxograma do funcionamento do dispositivo de monitorização.

Ao iniciar o sistema, este fica em espera até o requisito do tempo se cumprir. Após esta
verificação, são executadas as funções que obtém o valor do sinal da rede (RSSI), seguindo-se
da função de aquisição dos valores de temperatura e humidade relativa do ar.
Após a alocação dos valores medidos numa variável, é realizado o pedido de localização à
operadora. A localização é efetuada com a triangulação das antenas de comunicação mais
próximas ao sistema. Contudo, os valores de longitude e latitude fornecidos apresentam um
erro, sendo resultado da previsão da localização do sistema na rede de comunicação. Ao ser
utilizada a triangulação pelas antenas de comunicação, faz com que a utilização de um módulo
de GPS seja dispensável, reduzindo o preço final do produto. Mesmo com o erro da localização,
esta opção permite acompanhar o veículo e saber os momentos em que esteve parado ou em
movimento. Os valores então obtidos são enviados para uma plataforma online onde são
armazenados, o que permite a consulta do histórico de temperatura e humidade relativa em
todos os pontos da cadeia de transporte, bem como a respetiva localização.
O ThingSpeak é uma plataforma online que permite o armazenamento de dados provenientes
de dispositivos com ligação à internet. Para além disso, ainda dispõe de análise e
processamento de dados com recurso ao MATLAB Online, como se constata na Figura 5, o que
permite a posterior implementação de algoritmos de otimização quer de rotas, quer de
ambiente de conservação. Ao fazer a aquisição através do módulo GSM, é feito um pedido ao
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ThingSpeak para o upload dos dados através do protocolo TCP/IP (Transmission Control
Protocol/ Internet Protocol).

Figura 5 - Ilustração do fluxo de comunicação entre os dados enviados pelos dispositivos IoT e o servidor ThingSpeak.

Posteriormente, os dados são convertidos para um display e enviados para o site que permite
obter a localização e os valores obtidos a cada cinco minutos, como apresentado na Figura 6.

Figura 6 - Visualização dos aplicativos informativos na página do dispositivo.

Para a elaboração do mapa que permite a visualização da localização, foi escrito em HTML um
código que incorpora os valores lidos no ThingSpeak e sobrepõe com o mapa da Google Maps.

4. Características elétricas
O sistema de monitorização, para acompanhar os produtos ao longo de todo o transporte, deve
ser um sistema barato, fiável e eficiente. A autonomia e o preço são requisitos obrigatórios. Na
Tabela 4 encontram-se descritas as características elétricas de cada um dos elementos que
compõem o sistema.
No decorrer dos ensaios verificou-se que o presente sistema apresenta um consumo energético
de 0,01V/h, permitindo uma autonomia prevista de 2,5 dias (60 h) com aquisição a cada 5 min.
Após a montagem de todos os elementos, foi utilizada uma impressora 3D para a impressão de
uma caixa para o sistema e para a pilha, com as respetivas tampas, como se observa na Figura
7.
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Tabela 4 - Especificações elétricas dos componentes utilizados.
Componente

Características
Tensão
Tensão recomendada

Sim800L
Consumos
Cristal
Tensão (V)
Corrente (mA)
Potência (mW)
5V, 16Mhz
Condições
Tensão
DC
Medido
Corrente
Médio
Standby

ATMEGA328P

DHT11

Mínimo
3,0
0,5
0,2
100

3,7V – 4,2V
4V
sleep mode < 2,0 mA
idle mode < 7,0 mA
GSM transmission (avg): 350 mA
GSM transmission (peek): 2000 mA
16Mhz (externo)
3,3
6,6
21,8
81,8 mA
Médio
Máximo
5,0
5,5
2,5
1
150

(a) Placa de prototipagem.

S.I
[V]
[mA]
[mA]
[µA]

(b) Caixa do sistema.

Figura 7 - Protótipo do sistema de rastreabilidade.

5. Resultados
Para se proceder à validação do sistema desenvolvido e ao ajuste dos offsets dos sensores,
procedeu-se a um ensaio experimental. Um datalogger auxiliar serviu como sistema
complementar para verificar se existia alguma irregularidade com os valores obtidos pelo
protótipo. O ensaio, numa primeira fase, decorreu no interior do laboratório, onde foi permitido
testar a autonomia e a receção do sinal com a colocação do dispositivo no interior de uma
câmara de conservação durante 24 h, servindo como base de comparação para o que o sistema
teria que enfrentar no interior de um veículo de transporte. O ensaio neste local foi realizado
duas vezes, sendo o segundo ensaio efetuado para validação dos offsets impostos após o
primeiro ensaio, estando os valores apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Resultados obtidos nos ensaios realizados.
Sistema
Datalogger
Sistema

Ensaio

Aquisição (min)

1

1
5

Erro Absoluto
Datalogger
Sistema

2
Erro Absoluto

1
5

Temperatura [ºC]
Máximo
Mínimo
Médio
30,5
28,5
29,5
29,0
27,0
27,7
-1,5
-1,5
-1,8
34,5
24,0
28,5
39,0
24,0
28,7
-4,5
0,0
-0,2
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Humidade relativa [%]
Máximo
Mínimo
Médio
44,0
38,0
40,6
47,0
39,0
42,0
-3,0
-1,0
-1.3
51,5
30,5
40,8
50,0
21,0
39,5
1,5
9,5
1,3

50

35

Relative humidty (%)

Temperature (°C)

Tendo em conta os valores obtidos quer no datalogger, quer no sistema de monitorização,
constata-se que o erro é diminuto. Na Figura 8, encontram-se os valores de temperatura e de
humidade relativa do ar obtidos no primeiro ensaio (a e b) e no segundo ensaio (c e d).
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Figura 8-Comparação de valores de medição entre o Datalogger e o Sistema de monitorização desenvolvido.

Conclusão
A monitorização nos compartimentos de carga dos veículos refrigerados é uma acção essencial
no controlo da qualidade dos produtos transportados. Com uma previsão para a população
mundial de 10 mil milhões pelo ano de 2050, otimizar os processos de conservação deve ser
uma das prioridades dos produtores.
O dispositivo desenvolvido, ao permitir o envio em tempo real dos valores lidos, permite com
que seja aplicada uma otimização nas rotas de transporte e nos offsets do equipamento de
refrigeração do veículo.
Tendo por base os valores obtidos, o dispositivo apresenta características que o diferenciam
positivamente em relação aos outros existentes no mercado. Da análise comparativa face ao
datalogger auxiliar, verifica-se que os valores registados com o protótipo desenvolvido
apresentam um erro reduzido.
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Abstract
Indigo carmine (IC) is a dye that is widely used in textile industries. Since the dyes lixiviation
reach about 30%, these compounds are largely discharged in effluents, thus contaminating
rivers and lakes. The IC presents high toxicity, causing topic irritation and carcinogenic effects.
Electrocoagulation (EC) is based on the electrical dissolution of iron and aluminum ions used to
promote the formation of metal hydroxide coagulants capable of destabilizing and aggregating
pollutant compounds. In this context, this work aimed to investigate the use of electrodes
obtained from the direct compression of metallurgical filing wastes on the EC remediation of
IC. Electrodes of bronze, aluminum, steel and metal waste were produced and their
performances were evaluated in NaCl 0.05 mol L-1 and tap water solutions at 2.5 and 5 V. The
IC dye discoloration reached 84% for the aluminum commercial electrode, 90% for the steel
commercial electrode and 96% for the bronze commercial electrode respectively, in 80 minutes
of treatment. For electrodes produced from chips (Swarf), there was a discoloration of 72% for
the aluminum electrode, 92% for the steel electrode and 90% for the bronze electrode,
respectively in the same time of treatment. These results showed that electrodes obtained
from chips and commercial electrodes had similar electrochemical efficiency in the removal of
IC dye from wastewater. In addition, the use of metallic debris as electrodes makes its
application an economically viable option on a large scale, since they have high effectiveness,
lower cost and their replacement can solve the electrode passivation.
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Remediação eletroquímica de corantes têxteis
com ânodos produzidos de resíduos siderúrgicos

Introdução
A produção têxtil requer várias etapas do processamento mecânico, envolvendo a
descarga de uma ampla variedade de poluentes, como os corantes têxteis. Estes resíduos
industriais causam sérios impactos no meio ambiente, pois estes efluentes são enriquecidos
com corantes utilizados no processo de tingimento, muitos deles tóxicos e mutagênicos. É o
caso de corantes como Índigo Carmim (IC), Rhodamina B (RhB) e Verde de Malaquita (VM) que
são corantes bastante utilizados nestas indústrias, com ampla aplicação em celulose, papel,
cosméticos, plásticos, setores de impressão e também em alimentos [1]–[4].
Como a lixiviação destes corantes podem chegar a cerca de 30%, esses compostos são
amplamente descartados em efluentes, contaminando assim rios e lagos [5], [6]. Somado a
isto, os corantes diminuem a penetração de luz no meio aquoso, afetando a fotossíntese de
plantas subaquáticas, que tem papel crucial no suprimento de oxigênio para todo o bioma
aquático [6]. Além disso, alguns destes corantes como o IC e, principalmente a RhB, além de
apresentam alta toxicidade, causando irritação da pele e dos olhos por contato tópico,
toxicidade aguda, e efeitos carcinogênicos, possuem atividade antimicrobiana o que pode
favorecer o aparecimento de cepas resistentes nesses ambientes [4], [7].
Assim, considerando o impacto negativo destes corantes têxteis para a saúde humana
e o meio ambiente, o tratamento de efluentes relacionados é extremamente necessário. De
fato, várias propostas de remoção deste corante foram descritas, como por exemplo,
ozonização [8], [9], processo de adsorção e micro-onda [10], processos eletro-Fenton [11],
fotoeletro-Fenton [2], [12], fotocatálise [13], [14], biorremediação [15], [16], eletro-oxidação
[17] e bio-eletro-oxidação [18].
Apesar da boa eficiência de remoção, geralmente superior a 80%, muitos destes
processos são caros e de difícil aplicabilidade em larga escala. Nesse contexto, a
eletrocoagulação (EC), bem como a busca por coagulantes que não causam impacto
ambiental, são alternativas promissoras para o tratamento deste tipo de efluente [19]–[21].
De fato, a EC já tem sido aplicada com sucesso, com eletrodos convencionais de
ferro, aço e alumínio, alcançando até 90% de remoção de corante de sistemas aquosos [22]–
[24].
Semelhante a outros procedimentos de coagulação, a EC é baseada na sedimentação
ou floculação de complexos polinucleares multi-carregados de ferro e alumínio, com altas
propriedades de adsorção. No entanto, na EC os íons coagulantes, Fe3+ e Al+3 são
eletricamente gerados por ânodos de sacrifício de dissolução de aço e alumínio,
respectivamente [25]. É um método de custo relativamente baixo, porém a dissolução do
metal limita a durabilidade dos eletrodos, aumentando assim o custo operacional [26].
Um dos problemas da eletrocoagulação, que em muitos casos desestimula a
aplicabilidade em grande escala, é a passivação do eletrodo, que afeta a longevidade do
processo. Passivação de eletrodos de alumínio e outros metais têm sido relatados por diversos
autores [25], [27], [28], e muitos sugerem maneiras de lidar com isso como mudar a
polaridade do eletrodo e limpeza hidromecânica dos eletrodos. Todos esses processos são
realizados porque a eletrocoagulação em grande escala usa eletrodos de alto custo e
substituí-los não tornaria o processo viável. No entanto, esse problema seria resolvido com o
uso de eletrodos metálicos produzidos a partir de resíduos metálicos (como proposto neste
trabalho), uma vez que são de baixo custo e igualmente eficazes.
Por outro lado, os resíduos metalúrgicos da produção de ferramentas metálicas
representam outra questão ambientalmente impactante, no qual a produção estimada é em
cerca de 500 mil toneladas por ano [29]. Além disso, o baixo custo desses resíduos contribui
para a pesquisa do uso de eletrodos, que podem ser feitos a partir desses resíduos metálicos,
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uma vez que esses resíduos não têm aplicação nos locais onde são gerados, sendo
normalmente descartados servindo apenas como material reciclável. De acordo com um
estudo industrial [30], os custos de energia e material têm aumentado significativamente nos
últimos anos, e isso estimulou o desenvolvimento de maneiras de reutilização deste material.
Os dados mostram que o custo das limalhas (cavaco) é relativamente barato, variando
de 90 U$/tonelada de aço, 640 U$/tonelada de aço inoxidável, 2100 U$/tonelada de cobre,
1500 U$/tonelada de bronze, e 1600 U$/tonelada de alumínio [29].
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo investigar o uso de eletrodos
obtidos a partir da compressão direta de resíduos metalúrgicos sobre a remediação de
corantes em ensaios de EC, o que pode resultar na redução de custos do processo de
tratamento e minimizar o impacto ambiental, devido à reutilização de resíduos metálicos
gerados industrialmente e avaliar a atividade antimicrobiana de corantes antes e após o
processo de EC.
Material e métodos
Descrição da fonte de material
Os resíduos de limalha metalúrgica de alumínio, bronze e aço foram obtidos em
instalações de usinagem locais.
O material de alumínio apresentou pureza de cerca de 96%, enquanto o aço foi
composto principalmente por ferro (> 98%).
Por sua vez, a composição da liga de bronze, de acordo com sua classificação, pode
apresentar a seguinte composição (Quadro 1).
Quadro 1. Composição Metálica dos resíduos de limalhas.

B
A
S

Ligas (%)
Bronze 23
Bronze 65
Latão
Alo
Aço

Cu
70
88-90
50-90
-

Pb
20
0.5
0.05-3.7
-

Zn
9
-

Sn
4
10-12
-

Fe
0.15
0.05-0.5
>98

Ni
0.5
-

Al
0.005
96
-

Fabricação de eletrodos
A preparação dos eletrodos metálicos de alumínio (AfE), Bronze (BfE) e Aço (SfE) é descrita na
Figura 1.

Figura 1. Preparação esquemática dos eletrodos de cavacos: AfE, BfE e SfE.

Os respectivos AfE, BfE e SfE, foram produzidos com quantidades adequadas de
limalhas de alumínio, bronze e aço, que foram pesadas, misturadas e comprimidas para
atingir as mesmas dimensões comparativas, ou seja, 0,2 cm de espessura e 2,5 cm de
diâmetro. Portanto, devido às diferenças de densidade, seu peso final foi de 1,7, 5,5 e 2,5 g,
respectivamente.
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S
0.05
-

O BfE também foi produzido pela mistura de 11g de quantidades iguais de cada liga
obtida. Este eletrodo atingiu o dobro da massa e espessura (0,4 cm), mas com o mesmo
diâmetro (2,5 cm) e foi denominado aqui, B2fE.
A compressão de 525,6 kgf cm-2 (8 ton) foi realizada em uma prensa hidráulica (Metal
Técnica Bovenau Ltda., Rio do Sul - SC, Brasil) por 10 minutos.
Ensaios de eletrocoagulação
O IC (C16H8N2Na2O8S2 FD&C azul nº 2 indigotina, Sensient Colours), RhB (C28H31ClN2O3,
Sensient Colours) e VM (C23H25ClN2, Sensient Colours) foram utilizados como modelos para
determinar a eficiência dos eletrodos produzidos. Soluções de 0,002% (peso/volume em água
destilada) foram preparadas com soluções aquosas de água de torneira em pH 7,0 e 0,05 mol
L-1 de NaCl (Vetec Química Fina Ltda.).
Eletrodos (AfE, BfE, B2fE e SfE) foram usados como ânodo e cátodo. A distância entre
os eletrodos foi de 1 cm, limitada pelas dimensões das células. A corrente foi de 0,01A e as
tensões de 2,5 e 5 V foram aplicadas por uma fonte de alimentação CC (HF-30035, Hikari, São
Paulo, SP, Brasil) para verificar diferenças no desempenho da eletrocoagulação. Utilizou-se
uma célula eletroquímica com capacidade de 20 mL, contendo 10 mL de solução para
tratamento. Este pequeno volume foi usado visto que foi um estudo em escala de bancada
que analisou o comportamento dos eletrodos projetados. Os experimentos foram realizados
por até 80 minutos, à temperatura ambiente (28 ± 2 ° C).
Análises da descoloração
A verificação dos corantes antes e após o processo de eletrocoagulação foi realizada
utilizando um espectrômetro (Quimis Aparelhos Científicos, modelo Q798U2VS) acoplado ao
software Unico (S2100 Series UV/Vis). O pico de leitura dos corantes foram 610, 550 e 618 nm
para o IC, RhB e VM, respectivamente. A porcentagem de descoloração foi calculada pela
equação (1):
%descoloração=

(Absi λ nm -Absf λ nm )
Absi λ nm

×100

(1)

Absiλnm: Absorbância inicial no comprimento de onda analisado
Absfλnm: Absorbância final no comprimento de onda analisado
Os gráficos foram plotados e analisados usando o software Origin ® 8.
Análise da atividade antimicrobiana
A verificação da atividade antimicrobiana dos corantes (IC, RhB e VM) foi realizada
utilizando a cepa Escherichia coli ATCC 25922. Antes e após o tratamento dos corantes pela
técnica de EC, 1 mL dos corantes na concentração de 0,002% foram inoculados em 8 mL de
Caldo Caseína-Soja (Scharlau®, Barcelona, Spain) juntamente com 1 mL de E. coli na
concentração de 1000 UFC/mL.
Após o período de 1 hora em temperatura de 30-35ºC, retirou-se 1 mL das soluções e
plaqueou-se em profundidade em em Ágar Caseína-Soja (Scharlau®, Barcelona, Spain) em
duplicata e incubou-se em temperatura de 30-35ºC por cinco dias. O controle positivo foi
realizado utilizando-se somente a cepa de E. coli na concentração que foi inoculada
anteriormente e em presença apenas de meio de cultura.
Após o período de incubação foi realizada a contagem de recuperação da carga
microbiana comparando-se com o valor recuperado no controle positivo.
Resultados e discussão
O efeito da salinidade, do potencial aplicado e da espessura do eletrodo (massa) foi
primeiramente avaliado quanto à eficiência da EC do BfE na remoção do IC (Figura 2).
Como esperado para as tecnologias de remediação eletroquímica, a maior eficiência
foi alcançada quando a solução de teste foi reforçada pela adição de NaCl (Fig. 2A).
Por sua vez, quando o potencial aplicado foi aumentado duas vezes (2,5 para 5V), a
taxa de descoloração saltou de 29 para 88%, o que é quase o triplo (Figura 2B). De fato,
quanto maior o potencial, maior a entrega de cátions para realizar a coagulação do corante
[31].
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Figura 2. Efeito da salinidade (A) e do potencial aplicado (B) no desempenho da EC.

A eficiência máxima de remoção de corantes por EC ocorre em pH próximo de 7, em
que a salinidade é baixa [32], [33]. Portanto, uma vez que a maioria dos efluentes têxteis
acaba em riachos de água doce ou rios de pH próximo ao neutro, nos quais o ajuste de pH não
é uma opção viável, este parâmetro não foi controlado, portanto água de torneira e 5 V foram
utilizados nos ensaios posteriores.
O desempenho do BfE foi comparado com AfE e SfE, dois materiais metálicos
comumente usados para fins de EC do IC (Figura 3A), bem como, com eletrodos comprimidos
produzidos com o dobro da massa final (Figura 3B).
A AfE exibiu a menor eficiência, 68% de descoloração. Enquanto isso, a eficiência de
BfE e SfE foram equivalentes, variando de 88% a 93% (Figura 3A).
Por sua vez, o incremento de 0,2 cm na espessura do eletrodo, quando o diâmetro é
mantido teve grande impacto no peso final, mas efeito negligenciável na área total. Portanto,
os resultados para BfE e B2fE (mais espesso) foram semelhantes (Figura 3B), assim, os ensaios
adicionais e com os outros corantes foram realizados apenas com eletrodos de 0,2 espessura.

Figura 3. Desempenho de remoção de IC de AfE, BfE e SfE a 5V em água de torneira (A) e a influência da
espessura do eletrodo (B) no tratamento.

Nos ensaios de EC da RhB, AfE exibiu a menor eficiência, aproximadamente 57% de
descoloração, enquanto que, a eficiência para BfE foi de 67% e para SfE 97% (Figura 4).
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Figura 4. Desempenho de remoção de RhB de AfE, BfE e SfE a 5V em água de torneira.

Para os ensaios de EC do VM, AfE exibiu, mais uma vez, a menor eficiência, 72% de
descoloração, enquanto que, a eficiência para BfE foi de aproximadamente 84% e para SfE
91% (Figura 5).

Figura 5. Desempenho de remoção de VM de AfE, BfE e SfE a 5V em água de torneira.

Com isso observou-se que os eletrodos de aço (SfE) foram os que apresentaram maior
eficiência, e que, coincidentemente, são os eletrodos que foram obtidos de materiais
comercializados com menor preço. Com isso, os resíduos metalúrgicos de aço podem ter uma
nova utilidade, que é na fabricação de eletrodos para tratamentos de EC.
Para comparar a eficiência dos eletrodos produzidos por compressão com o esperado
para os eletrodos comerciais, os eletrodos de aço e alumínio foram usinados nas mesmas
dimensões finais de AfE e SfE (Figura 6).
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Figura 6. Desempenho EC de eletrodos preparados por compressão de resíduos metalúrgicos (fE) e eletrodos
usinados (mE) de dimensões similares.

Até os 30 minutos de ensaio de EC, os eletrodos usinados, aqui codificados como, AmF
e SmF, apresentaram desempenho inferior aos produzidos a partir de seus respectivos
resíduos, enquanto que, após 45 minutos o desempenho foi um pouco menor para o alumínio,
mas semelhante para o bronze (não mostrado) e aço (Figura 4).
O processo EC utilizando os eletrodos AmE e SmE foi eficiente na remoção do corante
IC com uma porcentagem de descoloração de 82% para AmE e 92% para SmE, após 80 minutos
em água corrente e potencial aplicado de 5 V. Considerando que, AfE e SfE atingiram 74% e
94% de descoloração, respectivamente, em condições semelhantes (Figura 4).
Os resultados mostraram que os eletrodos obtidos a partir de resíduos de limalhas
metalúrgicas (cavacos comprimidos) e metais usinados apresentaram eficiência em EC similar
na remoção de corantes das águas residuais.
Os ciclos de reutilização de AfE e SfE foram avaliados em NaCl 0,05 mol L -1 (não
mostrado) e água da torneira, a 2,5 V (não mostrado) e 5 V (Figura 5). O desempenho
permaneceu constante após 6 ciclos para todos os sistemas (Figura 5).

Figura 7. Estabilidade do desempenho dos eletrodos durante seis ciclos de reutilização de 50 min a 5V em água da
torneira. AfE (preto) e SfE (cinza).

Deve ser enfatizado que a água da torneira exige maior tensão na ausência de
qualquer sal, portanto, levando no processo de eletrocoagulação à maior formação de íons
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

234

metálicos. Assim, a ionização dos metais dos eletrodos (Alumínio, Bronze e Aço) fE (limalhas)
e mF (usinados) foi avaliada após 60 minutos de EC apenas do corante IC a 5V em água
corrente (Quadro 2).
Quadro 2. Determinação de metais após ensaios de EC do IC em água da torneira e potencial aplicado de 5V.

Al
Cu
Fe
Ni
Sn
Zn

BmE
(mg L-1)
0.93
1.09
0.72
0.02
nd
1.19

BfE
(mg L-1)
1.48
0.87
0.70
nd
nd
1.09

AmE
(mg L-1)
0.93
1.40
1.98
nd
nd
1.00

AfE
(mg L-1)
0.82
0.97
0.21
nd
nd
0.21

SmE
(mg L-1)
0.52
1.09
0.14
nd
nd
0.27

SfE
(mg L-1)
1.70
1.10
1.49
nd
nd
0.59

* nd = não detectado.
Surpreendentemente, a quantidade de cátions liberados de eletrodos comprimidos foi
muitas vezes menor do que a observada para eletrodos usinados. A eficiência da EC na
remoção de IC em mais de 90% é comparável com os resultados reportados em outros estudos
para tratamento de IC [11], [32], [34], [35].
Para a EC de RhB a eficiência de descoloração foi acima de 95% para os eletrodos de
aço (SfE), enquanto que para o tratamento de VM foi maior que 91% para estes mesmos
eletrodos. Estes resultados corroboram com resultados obtidos em outros estudos de
tratamentos destes corantes [36]–[38].
Sobre a atividade antimicrobiana, a RhB foi o único corante que apresentou atividade
antimicrobiana antes do tratamento, inibindo aproximadamente 70% do crescimento
microbiano (Figura 8).

Figura 8. Atividade antimicrobiana dos corantes antes (preto) e depois (cinza) do tratamento por EC na
presença de E. coli ATCC 25922 utilizando os eletrodos preparados a partir de resíduos metalúrgicos.

Este comportamento não foi observado após o tratamento de EC, pois houve
recuperação de aproximadamente 80% da cepa inoculada, inferindo-se que o tratamento foi
eficaz na remoção desta substância. Existem poucas informações sobre esta atividade na
literatura, porém um estudo mostrou que a RhB conjugada com derivados de Gelsolina pode
matar bactérias Gram-negativas como E. coli e Gram-positivas como Streptococcus
pneumoniae [39].
Portanto, levando-se em conta essa maior eficiência, a boa estabilidade após 6 ciclos
de reutilização, a diminuição do custo global, bem como o novo destino dos resíduos
metalúrgicos, cujo descarte pode impactar o meio ambiente, os eletrodos propostos
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representam uma alternativa promissora potencial aplicação em larga escala em processos de
EC [40], [41].
Conclusão
O uso de resíduos de cavacos ou limalha de metalurgia na fabricação de eletrodos
para a eletrocoagulação de corantes têxteis foi realizado pela primeira vez. Os resultados
foram bastante promissores, uma vez que os eletrodos fabricados apresentaram resultados
semelhantes aos eletrodos comerciais, com uma taxa de descoloração acima de 70%.
Os melhores resultados foram obtidos com eletrodos fabricados em aço (SfE),
atingindo uma taxa de descoloração média de 93,6% por 80 minutos de tratamento, em água
da torneira e 5 V de potencial aplicado. Além disso, foi o material com menor custo por
tonelada.
O tratamento por EC foi capaz de neutralizar a atividade antimicrobiana da RhB visto
que, após esse processo, foi possível recuperar acima de 80% da carga microbiana inoculada.
Portanto, é possível concluir que resíduos metálicos de indústrias metalúrgicas ou
instalações de usinagem podem ser usados para produzir eletrodos inovadores para fins de EC.
Além disso, este conceito é uma solução ambiental e econômica para a reciclagem de
resíduos industriais de metais.
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Abstract
The high-energy consumption and GHG emissions of the construction sector leads to the
development of research that shows easier methodologies to achieve low carbon buildings.
Currently, the use of Building Information Modeling is growing in the Architecture, Engineering
& Construction sector and it assumes relevance in buildings energy simulation. Therefore, this
work aims to explore the potential and limitations of applying (BIM) to energy management and
simulation in the operation lifecycle phase of a service building. A Building Information Model
developed in Autodesk Revit demonstrates to consist on an asset for storing and organizing
energy-related data. The add-in Energy Analysis for Autodesk Revit allowed automatically
generating the Building Energy Model from the BIM model and performing a cloud-based
simulation in Autodesk Green Building Studio (GBS). The energy consumption results obtained
in GBS were compared with the results obtained with the energy simulation tool ECO.AP. It was
possible to infer that the input limitations of GBS, mainly in HVAC systems customization,
compromise the representation and energy performance evaluation of the building under actual
operating conditions, thus making GBS more adequate for early buildings lifecycle stages where
energy simulation results may support decisions that aim to improve the buildings energy
performance during the operation phase.

Keywords
Building Information Modeling (BIM), Energy efficiency, Building Energy Management, Green
Building Studio (GBS)
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Introduction
The Architecture, Engineering & Construction (AEC) sector is appointed as one of the major
contributors to the energy consumption and to greenhouse gas emissions, accounting to
around 25-40% of the total energy consumption in European and worldwide countries [1]. The
growing concern with sustainability and environmental issues, as well as the advancements in
Information and Communication Technologies (ICT) have had a significant impact on the
building design and management throughout the years.
Most of the world’s leading AEC firms are abandoning traditional 2D CAD systems and
implementing state-of-the-art technologies such as BIM [2]. BIM is a digital representation of
physical and functional characteristics of a facility constituting a shared and reliable
knowledge resource for information and support decision-making during the whole life-cycle
of a construction [3]. BIM methodology beyond the graphic information integrate the building
constructive elements properties [4] and is recognized as technology that contribute to the
accuracy and to the time consuming reduction in all the process of building data management
and simulation [5-10].
A wide variety of building energy simulation programs have been developed, enhanced and
being used throughout the building energy community [4,8,11-17]. However, while BIM has
been widely implemented for building design purposes, there is still a gap in the integration
of this methodology in energy simulation as a single tool, which can potentially reduce the
time required for imputing energy-related data that already exists in building information
models developed during the design phase [18-21].
In order to take full advantage of these tools, it is crucial to evaluate the interoperability
between different software as well as their life-cycle applicability [22]. Applying these
methods to real-life scenarios gives the chance to evaluate the accuracy of the simulated
performance vs the actual building energy performance, identify the input, and output
limitations of the software, motivating their enhancement.
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The main goal of this study is to evaluate the potential of BIM in energy management and
analysis of an existing service building, using Autodesk Revit as the BIM-modeling software.
This work also aims to access the validity of the Energy Analysis for Autodesk Revit add-in
that allows creating the Building Energy Model based on the Revit Building Information Model.
That add-in creates and perform a cloud-based energy simulation in GBS (that uses the DOE-2
simulation engine), by comparing the energy simulation results to the ECO.AP software [23]
that uses the Energy Plus simulation engine and is based on Portuguese legislation (DL n.º
118/2013) [24].

Methodology
The main stages of the implemented methodology in the current study are summarized in
Table 1.
Table 1. Methodology

1. Gathering information about the case study
2. Developing a Building Information Model containing all energy-related information in
Autodesk Revit.
3. Preparing the BIM model for Energy Analysis in Green Building Studio.
4. Creating and validating the Building Energy Model
5. Running the Energy Analysis in Green Building Studio
6. Results Analysis

Modelling and Energy Simulation software
Autodesk Revit is currently the most widely used BIM-based software for modelling. The addin Energy Analysis for Autodesk Revit allows taking advantage of Revit’s design potential and
of the analysis capacity of GBS that uses the DOE-2 simulation engine to perform cloud-based
energy simulations [25]. The Building Energy Model created from the BIM model may be
viewed in Revit, allowing to validate the energy model used for energy analysis or exported to
third-party energy simulation applications in a variety of common formats, such as gbXML,
DOE-2 and EnergyPlus [26,27].
In order to validate the GBS energy analysis results, another software, developed by the
Portuguese Nacional Laboratory of Civil Engineering, called ECO.AP, was used to perform
energy simulation and establish a basis for comparison. ECO.AP is based on Portuguese
legislation (DL n.º 118/2013) [24], and uses the EnergyPlus simulation engine 8.7.0. It was
developed aiming the energy labelling of public service buildings [23].

Case study
The case study is a two-story service building built in 1960, located in Lisbon, Portugal (see
Fig. 1). The first floor has an area of 1311.4 m2, and the second floor has an area of 777.4
m2, for a total gross area of 2088.8 m2.

a) Northeast facade
b) Southwest facade
c) 3D view
Figure 1 – Building northeast and northeast facades and 3D view in Google Maps
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The available information, such as existing architectural drawings (see Fig. 2) was obtained
and a site survey was performed to infer about the uses and type of spaces, number of
occupants, energy and lighting use. I was realised that architectural information about the
building components (e.g. layers and materials) was missing. So, standard construction types
based on the solutions commonly used in Portugal in the 1960s were adopted. The building
HVAC system consists mainly of electrical resistance heaters and the lighting system is
composed by fluorescent tubular lamps.

1st floor

2nd floor

Figure 2 – Building floor plans

Developing the BIM model for Energy Analysis in GBS
The information gathered about the building was used to develop the Building Information
model in Autodesk Revit (see Fig 3). As the Building Energy Model (BEM) generated from the
BIM model consists in analytical volumes and analytical spaces created from room bounding
elements, namely walls, roofs, floors, ceilings, columns (architectural or structural with
material set to concrete), curtain systems, building separation lines and building pads
[25,27], only room bounding elements were considered in the model. The listed elements are
room bounding by default but can be defined as non-bounding if are not intended to be used
as boundaries for the calculation of areas and volumes of spaces, as was the case of the
partition walls in the workshops and restrooms. The objects were kept as simple as possible,
as overly detailed objects do not contribute to the accuracy of the BEM and can affect the
time needed for the energy simulation [27].

Figure 3 – Building Information Model

In order to prepare the model for energy analysis, materials, as well as their thermal
properties, were added to all building elements. Revit has a library of materials and allows
for user customization (adding new materials, modifying the attributes of existing ones and
adding additional attributes). New materials were created for the hollow masonry bricks, as
well as for the non-ventilated vertical air chambers in the double masonry cavity walls and
the non-ventilated horizontal air chambers between the false ceiling and the ceiling slabs,
in order to take in account, the specific thermal conductivity values of these layers. Revit
automatically computes the thermal resistance, R and the thermal transmittance, U, of the
building components based on the thickness and thermal conductivity values of the material
layers [27]. The construction solutions adopted in the model are described in Table 2 for
walls, in Table 3 for floors and for roofs in Table 4.
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Description
Double 15cm hollow masonry brick
wall with 6cm air chamber and 2cm of
plaster on both sides.
Double 11cm hollow masonry brick
wall with 4cm air chamber and
2cm of plaster on both sides.
22cm hollow masonry brick wall with
1.5cm of plaster on both sides.
11cm hollow masonry brick wall with
2cm of plaster on both sides.

Table 2 - Walls
Function
Exterior/interior

Thickness (m)
0.40

U (W/m2°C)
0.96

Exterior/interior

0.30

1.26

Exterior/interior

0.25

1.66

Exterior/interior

0.15

3.12

U (W/m2°C)Table 3 - Floors
Description (top to bottom layer)

Interior

Thickness
(m)
0.22

U
(W/m2°C)
2.89

Interior

0.22

4.91

Interior

0.25

4.30

Ground
floor

0.43

0.45

Ground
floor

0.43

0.49

Function

3cm wood parquet, 15cm solid cast-in-place
concrete slab, 2.5 cm concrete regularization, 1.5
cm plaster.
3cm ceramic tiles, 15cm solid cast-in-place concrete
slab, 2.5 cm concrete regularization, 1.5 cm plaster.
3cm ceramic tiles, 18cm solid cast-in-place concrete
slab, 2.5 cm concrete regularization, 1.5 cm plaster.
3cm wood parquet, 17.5cm solid cast-in-place
concrete slab, 2.5cm concrete regularization, 5cm
generic rigid insulation, 15cm soil.
3cm ceramic tiles, 17.5cm solid cast-in-place
concrete slab, 2.5cm concrete regularization, 5cm
generic rigid insulation, 15cm soil.

Table 4 - Roof
Description (top to bottom layer)
1st floor workshop roof: 1mm steel plate, 5.5cm metal stud structure, 2cm
chipboard (19.8cm total thickness)
2nd floor roof: 3mm aluminium plate, 5 cm concrete regularization, 13 cm
solid cast-in-place concrete slab, 1.5 cm plaster (7.6cm total thickness)

U (W/m2°C)
5.45
3.04

Revit has a list of standardised solutions of windows and doors with parameters for energy
analysis: thermal resistance, solar heat gain coefficient, and visual light transmittance.
Although, it is possible to edit these values in the XML file, this is not recommended as it can
lead to errors when running the energy analysis [27]. The different types of windows and
doors used in the model as well as the adopted constructive solutions are described in Table 5
and 6, respectively.
Table 5 - Windows and doors dimensions, quantity and location
Description
Dimensions [LxH]m2
Location
Single glazed precast
2[2.45x1.50], 1[3.25x1.50],
1st floor, northeast facade
concrete window
12[3.30x1.50], 2[3.35x1.50]
4[2.45x1.50], 1[3.25x1.50],
1st floor, southwest
Single glazed aluminium
9[3.30x1.50], 3[3.35x1.50],
facade
window
1[3.30x0.90]
1st floor, northwest
2[1.30x1.50]
facade
2nd floor, northeast
15[1.40x1.40]
facade
15[1.40x1.40]
2nd floor, southwest
facade
2nd floor, northeast
2[4.80x3.00]
facade
Precast concrete and glass
block window
2nd floor, southwest
2[4.80x3.00]
facade
1st floor, southwest
Workshop metal gate
1[3.25x2.675]
facade
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Front door: French metal
frame glass door with
adjacent windows

1[4.80x2.70]

1st floor, northeast facade

Single wood panel doors

6[0.70x2.07], 35[0.80x2.07]

Interior

Double wood panel doors

3[1.50x2.00], 7[1.60x2.00],
1[1.40x2.00]

Interior

Table 6 - Revit windows and doors characteristics
Constructive
Visual Light
Solar Heat Gain
Building element
solution
Transmittance
Coefficient
Single glazed
windows
Thick glass block
window
Front door
Workshop metal gate
Interior doors

U
(W/m2°C)

¼ in Pilington single
glazing
Single glazing
SC=0.4
French door, metal
frame with double
door
Metal

0.9

0.86

3.68

0.3

0.39

6.70

0

0

4.28

0

0

3.70

Wood panel with
wood storm

0

0

2.04

In the BIM model the rooms and spaces are independent components used for different
purposes. Spaces store values for various parameters that affect the heating and cooling load
analysis for the project [27]. All spaces enclosed by room bounding elements were placed in
the model: 15 unconditioned spaces on the 1st floor (8 workshops, 3 restrooms, 3 inactive
storages and 1 office); 34 heated and cooled spaces on the 2nd floor (26 offices, 4 corridors
and 4 restrooms); 3 heated and cooled spaces in the stairway. Spaces between roofs and
ceilings were defined as plenum spaces. All plenum spaces are set as unoccupied by default
and restrooms were manually set to unoccupied. The occupancy parameter was edited, and
the specified value was added for the number of people in each room. As there were no
relevant power loads in the building, only lighting loads were considered. The lighting loads
were based on the lighting fixtures placed in the model (1st floor: 3×36W, 139×72W; 2nd
floor: 107×73W; stairway: 3×108W). Spaces were grouped in HVAC zones in order to consider
the HVAC characteristics of each zone: service type, heating and cooling set-points,
temperature and outdoor air information. 4 HVAC zones were considered on the 1st floor, 9
on the 2nd floor and 1 was created for the stairway. The energy settings input for the case
study are in Table 7.
Table 7 - Project energy settings
Parameter
Location
Building type
Building Operation Schedule
HVAC System
Outdoor air per person
Export category
Project phase
Building service
Building infiltration class
Analysis mode
Export default values

Properties
1700-066 Lisbon, Portugal
Office
24/5 Facility
12 SEER/7.7 HSPF Split
Packaged Heat Pump
24 m³/h
Spaces
“As managed” construction
Split system(s) with Natural
Ventilation
Tight
Use building elements
No

Revit has an integrated mapping service, powered by BingTM and provides a list of nearby
weather stations. The geographic location was set to 38°45'32.6"N, 9°08'34.0"W and the
nearest weather station was selected.
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The building type settings were edited considering the specific operation schedules of the
case study (see Fig 4). The opening time was set to 7h00 and the closing time was set to
19h00.

a) Occupancy
b) Lighting
c) Electrical
Figure 4 – Occupancy, lighting and electrical schedules (based schedules available in ECO.AP [23])

The generated BEM may be viewed and validated in Revit (see Fig 5) and used for energy
analysis in GBS or exported to third-party energy simulation applications in a variety of
common formats.

Figure 5 - Analytical Energy Model

Results discussion
In order to validate the energy performance simulation results obtained in GBS, these results
were compared to ECO.AP simulation tool.
The establishment of a comparative study between the two methods was compromised mainly
due to input limitations in GBS regarding user customization of HVAC systems and occupancy,
lighting and power schedules. The comparison was in terms of annual energy consumption as
there was no correspondence between other results.

Comparison of annual energy consumption results in GBS and ECO.AP
The energy consumption results acquired using GBS were compared to the results of the
ECO.AP Energy Simulator (see Table 8). In terms of total annual energy consumption, the
value obtained by GBS surpasses the value obtained in the ECO.AP Energy Simulator, by
approximately 61% (see Table 8).
Method
ECO.AP Energy Simulator
Green Building Studio

Table 8 - Annual Energy Consumption
Annual Energy Consumption [kWh/year]
HVAC System
Lighting
Total
33.74×103
50.11×103
83.85×103
66.27×103
68.93×103
135.20×103

The difference in results was expected in consequence of the limitations in the establishment
of a comparative study between the two methodologies. The comparison between the HVAC
systems energy consumption is inadequate, not only due to limitations in user customization
of these systems in Revit, but also due to the fact that the 12 available HVAC solutions are
based on Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS), that collects data about
building characteristics and energy consumption in the USA and Australia [27], making them
unrepresentative of the Portuguese panorama. ECO.AP enables more control over the HVAC
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information providing a better representation of the actual buildings HVAC conditions and
allows inputting the power and efficiency of the heating equipment.
The difference in the lighting energy consumption is due to differences in the lighting
schedules defined in both programs. While ECO.AP, allows editing the lighting schedules
corresponding to weekends, in Revit, it is only possible to define a schedule for the whole
week. The fact that the two methods use different energy simulation engines (GBS uses DOE-2
and ECO.AP uses EnergyPlus) may have also contributed to the results discrepancy.

Additional results in Revit
In addition to the results regarding energy consumption, the GBS energy analysis report
contains other relevant information concerning the building’s energy performance, such as
monthly heating and cooling loads (see Figure6) and climate data about wind (Figure 7),
obtained from the weather station.
By analyzing the monthly heating loads, it is possible to infer that January, February and
December have the highest heat loss values, which means that these months require more
heating in order to compensate for this loss and maintain thermal comfort. The loss occurs
mainly through conduction in windows and walls. The monthly cooling loads chart shows that
the windows are the main contributors to heat gains in the building, throughout the whole
year. July and August have the highest heat gains, thus having the greatest cooling demands
if thermal comfort is intended.

Figure 6 - Monthly heating loads (left) and monthly cooling loads (right)

Figure 7 shows that in the months of July and August (with the greatest cooling needs,
according to the heating loads analysis), moderate velocity winds occur mainly from
northwest to north. As there are no windows in the facade oriented in this direction, full
advantage of natural ventilation is limited, and building occupants in the rooms adjacent to
the walls of this facade might be urged to use auxiliary cooling solutions such as fans in order
to maintain thermal comfort, thus contributing to the buildings energy consumption.
December, January and February, are the months with greater heating needs. December’s
wind rose shows that in this month there are very frequent weak winds from north to east and
less frequent winds with greater velocities from Nor-northwest to south-southwest. There is a
big area of windows located in the facades oriented to southwest and northeast, affected by
these winds, so, measures such as avoiding opening these windows during the winter and
proofing them against air leaks, could contribute to greater thermal comfort, reducing the
heating needs.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

247

a) Annual Wind Rose - Speed Distribution

c)

Monthly
wind
Distribution

roses

-

Frequency

b) Annual Wind Rose - Frequency
Distribution

Figure 7 Annual and monthly wind roses of speed and frequency distribution

Conclusions
The difficulties in gathering information about the case study, as most of the documents were
incomplete, inconsistent and cumulatively unrepresentative of the building in its current
conditions, proved the potential of BIM in the AEC sector, as it allows to store, organize and
update different types of information about the building in the same model, preventing loss
of data and granting its accuracy and facilitating post-occupancy management.
The BIM model developed contains all energy-related information and proves to be a useful
tool for energy management. The automation of energy modelling provided by Autodesk Revit
– allowing to create the BEM model, directly from the BIM model - allows to reduce the
human error in the energy modelling as well as to optimize the time and cost of the overall
energy simulation process that is traditionally a time consuming.
It was found that the input limitations in HVAC systems, windows properties and schedules
made the energy consumption results provided by GBS unrepresentative of the actual building
use conditions as well as of the national Portuguese panorama. These limitations are inherent
to the DOE-2 energy simulation engine used by GBS.
As GBS fails to provide accurate results regarding actual energy consumption, it is more
adequate for energy performance studies in the conceptual life cycle stages of the buildings.
At this stage GBS energy analysis results may be used by designers to make better-informed
decisions, about several building features, such as what types of building elements should be
used, building orientation, window placement, HVAC systems, among others, in order to
improve the end-user comfort, post-occupancy energy performance, and reduce the
environmental impact of the building. Other energy simulation programs that allow more
control over energy-related inputs (e.g. programs that use EnergyPlus) are more suitable for
energy analysis in existing buildings as they provide more reliable results regarding real
energy consumption. Nevertheless, GBS is still useful in the operation phase, as it allows to
compare architectural design alternatives and to study retrofit options for existing buildings.
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Evolution of the structural system of the
haystacks of the center coast
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Abstract
The Portuguese coast is characterized by being extensive and quite diversified. Between Leiria
and Porto presents a typology of low coast, consisting of extensive stretches of sand and dunes,
with pine forests behind that prevent the sea advancement. In the past some locations of these
sand strips, without any use, were being occupied by fishermen who devoted themselves to the
arte xávega. The fishermen of these areas were poor and, they built rudimentary wooden
buildings on wooden stakes, so as to allow the circulation of sand. Over time they also devoted
themselves to some agricultural activity, practiced in the areas immediately behind the dunes.
Larger housing buildings began to emerge with storage areas of fishing tackle and agricultural
implements, warehouse and shelter for livestock that also pulled the nets. Given their use,
these constructions were being designated by palheiros This paper intends to present the
structural system of the first palheiros, which only served as housing.
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Wooden structures, Palheiros, Heritage
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Abstract
This paper presents and explains the experimental tests performed by the UBIcar Team. These
tests were performed in order to know and characterize the curve and straight friction
coefficients of the vehicle built to participate in the Shell eco-marathon.
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Experimental determination of the friction
coefficients of a Shell Eco-Marathon Urban
Concept
1.

Introduction

The UBIcar Team project began in 2000 with the construction of a prototype to compete in
the Shell Eco-Marathon race in Nogaro, France. Since that year, the team has been competing
systematically and in 2008 moved to the Urban Concept category building a 4-wheeled vehicle
according to the race rules which was called UBIAN. Throughout these years, several master's
theses dealt with themes related to this project and in one of them a simulation software was
created to predict the consumption of the test vehicle [1]. In order to use this software, it is
necessary to know all the parameters that influence fuel consumption, such as characteristics
of the engine, the track, the vehicle’s chassis, etc [2]. The need to know the vehicle's friction
coefficients has required road tests to be performed to measure them directly.

2.

Road tests

A.

Rolling friction tests

For the measurement of UBIAN rolling friction, a straight course with a seemingly zero
inclination was chosen (Figure 1). Since the chosen line has a south end elevation, it was used
to increase vehicle speed without using its engine. Enough elevation was chosen so that the
vehicle could reach about 7 m/s so as to use about 600 m of the straight to lose that speed. In
Figure 2 we can see 3 cases where the vehicle gains speed during the sharp descent and loses
it in the flat part of the straight line. The speed drops rapidly to zero when, at the end of the
line, it is necessary to immobilize the vehicle before entering the roundabout that can be
seen at the northern end of the course. These movements are shown in the graph of Figure 2
with reference S-N (South-North). After reversing the direction of travel at the roundabout,
the UBIAN engine was used to implement the speed in the N-S direction and when a speed of
about 10 m/s was reached it was turned off to check for deceleration in this direction. It was
noted that the slope is not null since the deceleration values in both directions are totally
different, being much higher in the N-S direction, as can be seen from the rate of decrease of
speed shown in the graph.

Figure 1- Test zone: 600 m length and 34 m maximum width. The north side is where the roundabout is (right side)
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Figure 2- Variation in velocity of various straight tests over time.

Given that, as it was not possible to find a place with a guaranteed zero slope nearby, it was
decided to use these results by averaging the two friction coefficients: the lower coefficient
that was obtained on S-N direction and the higher obtained on N-S direction.

B.

Turn friction tests

Another parameter to study refers to the turn rolling friction. This value is critical in order to
be able to determine analytically the value of the test energy required to travel a track. It
was considered, in the referred simulation software, that the friction in turn will be
essentially a function of the radius of curvature. Some measurements were made on almost
circular paths

3.

Obtained results

The most important value to draw from these tests will be the vehicle's rolling friction. The
aerodynamic friction was considered of minor importance due to the very low speeds, always
below 10 m/s, because the average speed in the race will be only 7 m/s. However, the results
of these tests are global in terms of friction.

A.

Rolling friction results

Figures 3 to 5 shows the vehicle speed variation after gravitational descent, always from the
same starting point. With the chosen ramp it was always possible to reach a speed of about 7
m/s. The deceleration is calculated from the slope of the trend line of each case. The
coefficient of friction presented in each graph is given by the relationship between the
frictional force Ffriction=m.a and the weight of UBIAN with the pilot P=m.g resulting in μ=a/g
with g=9.81 m/s2.
Figures 6 to 8 shows vehicle speed variation at N-S direction. As we can see the rolling
resistance are much higher.
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Figure 3- First test S-N, S-N vehicle deceleration (slight descent).
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Figure 5- Third test S-N.
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Figure 6- First N-S test (slight climb).
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Figure 8- Third test N-S.
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B.

Turn friction Tests

As shown in Figures 9, 11 and 13. The radius of curvature considered for each case was
determined by the average of the circles presented. Figures 10,12 and 14 show the variation
of linear velocity for each of these cases. The noted oscillation has to do with the slight
variation of the slope mentioned above. Note that the friction value is proportional to the
curvature of the 1/R path as expected [3]. Unfortunately, the number of tests is insufficient
to find an equation that relates friction to curvature, but we already have an indication of
the range of values to consider. In the future, with a larger number of tests, it will be studied
the possibility of changing the steering mechanism of the vehicle to minimize this effect.
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4.

Results discussion

The results obtained are presented in the following table.
Table I- Friction coefficients for straight line tests.
S-N
0.00302
0.00447
0.00385
0.00378

1º Test
2º Test
3º Test
Average

N-S
0.00983
0.01488
0.01689
0.01387

Average
0.00643
0.00968
0.01037
0.00883

Table II- Friction coefficients for turn tests.
Tests
1º Test Rave=20 m
2º Test Rave=14 m
3º Test Rave=12 m

Friction coeficients
0.01138
0.01832
0.02700

0.03
0.025

µ=0.00313e25.47/R
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Figure 15- Evolution of rolling friction with curvature

The value for the rolling coefficient of friction to be used in the simulation software shall be
0.00883. Knowing that the tires used, specially manufactured by Michelin, have a rolling
coefficient of 0.0015 [4], it should be noted that there is still a need to investigate ways to
improve.
As for the turning values, although scarce and poorly accurate, they will already give us an
indication of the value to use.
The exponential relationship between these three values gives us an equation
μ=0.00313e25.47/R. If this equation were accurate, this would mean that for very high curvature
radius, in a straight, the coefficient of friction would tend to a value of 0.00313 which is not
exactly in accordance with the value found. It is perfectly plausible that this curve friction
factor is also a function of other parameters such as the speed and geometry of the steering
mechanism itself and not just the radius of curvature. More research will need to be done on
this topic.
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5.

Conclusions

It should be noted that the measurements were made by GPS with a 1 Hz sampling through a
Leeco Le Pro 3 X720 device with GPS logger acquisition software. GPS sampling in the order of
10 Hz is fundamental to achieve satisfactory results, however, and with the results of this
research, it will be possible to start using the simulation software previously developed.
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Abstract
This paper presents the comparison of two urban fire risk assessment methodologies, EBRAFire
and Chichorro, in the block between Tiradentes Square, Senador Rocha Lagoa Street, Camego
Veloso Travessa Cônego and Bobadela Street, located in the Center Ouro Preto History. The
first methodology, developed at the University of Beira Interior, consists in giving the analyzed
buildings a classification, based on fundamental parameters, observed in empirical events,
technical and regulatory standards. The second methodology, developed at the University of
Porto, is based on four global fire risk factors: probability of fire occurrence; total
consequences of the fire; fire development and spread; and effectiveness of relief and fire
fighting. The comparative assessment between the two methodologies showed discrepancies of
fire risk degrees, however, conclusive considerations cannot yet be gauged due to the initial
character of the research presented here. However, this incipient approach will provide insights
to increase resilience in historic sites, as the most vulnerable areas will be identified and
mitigation actions can be used before a fire occurs.
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Utilização do sistema de informação geográfica
como ferramenta de análise e gestão de riscos de
incêndio em sítios históricos: estudo de caso em
Ouro Preto

Introdução
Segundo a Instrução Normativa n o 1 de 24 de Agosto de 2012 do Ministério da Integração
Nacional, o “desastre é resultado de um evento adverso, natural ou provocado pelo homem,
sob um ecossistema vulnerável causando danos humanos materiais ou ambientais além de
prejuízos econômicos e sociais” [1], e podem ser classificados, quanto à causa primária, em:




Naturais: oriundos de processos ou fenômenos naturais que podem implicar em perdas
humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade,
interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos;
Tecnológicos: oriundos de acidentes, procedimentos
infraestrutura ou atividades humanas específicas.

perigosos,

falhas

na

Diante do exposto, o incêndio em edificações e sítios históricos se enquadram nos desastres
tecnológicos, e sua gestão pode ser um meio de proteção dos bens culturais. Neste sentido, é
importante entender os conceitos de vulnerabilidade e resiliência:


Vulnerabilidade: é a fragilidade do local para suportar impactos, que é sus cetível aos
efeitos adversos de um perigo;



Resiliência: é a "capacidade de um sistema e seus componentes em antecipar,
absorver, adaptar-se ou recuperar-se dos efeitos de um evento perigoso de uma
maneira rápida e eficiente, incluindo a garantia de prevenção, restauração ou
melhoria de estruturas e funções essenciais básicas" [2].

A gestão de risco de incêndio auxilia no aumento da resiliência de um dado grupo social, onde
possíveis vulnerabilidades podem ser detectadas antes da ocorrência de um desastre, e
medidas mitigadoras poderão ser adotadas.
A Gestão de Risco de Desastres (GRD) trabalha com cinco fases: preparação, mitigação,
prevenção, resposta e recuperação. O Marco de Sendai [3] recomenda a gestão de risco
baseado em quatro prioridades de ação:
 Prioridade 1: Compreensão do risco de desastres;
 Prioridade 2: Fortalecimento da governança para gerenciar o risco de desastres;
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 Prioridade 3: Investir na redução de risco de desastres para resiliência; e
 Prioridade 4: Melhorar a preparação para dar resposta eficaz e reconstruir melhor recuperação, reabilitação e reconstrução.
No momento do desastre, as redes de comunicação e as tecnologias à elas associadas são
elementos cruciais para planejar emergências e fornecer assistência imprescindível às víti mas
[4]. Novas tecnologias e seus usos permitem melhorar as capacidades de prevenção,
planejamento e resposta em tempos de crise [5].
Como afirmado por KLEIN et al. [6], os processos relacionados ao gerenciamento de crises são
baseados em informações geográficas e tecnologias associadas. O desenvolvimento de novas
tecnologias de informação e comunicação, como telefones celulares, Internet, redes sociais
ou mapeamento on-line, abriu o caminho para novas práticas de manipulação de informações
[5].
Dados geográficos e ferramentas são essenciais em todos os aspectos do gerenciamento de
emergências: preparação, resposta, recuperação e mitigação. Durante as emergências, o
tempo é a essência [7].
Sistemas de informação geográfica (SIG ou GIS - Geographic Information System) registram
digitalmente características geográficas e topográficas e armazenam esses dados geoespaciais
em camadas indexadas e sobrepostas. Essas informações digitais são então convertidas em
formatos de dados específicos e armazenadas em comput adores para criar um banco de dados
de informações geoespaciais.
Com base em várias demandas, o sistema GIS pode suportar consultas em tempo real e
atualizar informações armazenadas [8]. Além disso, as funções e campos de aplicação do GIS
compreendem classificação, cálculo, medição, análise de sobreposição, análise de rede,
análise digital de terreno, análise de proximidade, análise de buffer 1, análise de busca e
análise de vista. Portanto, o GIS tornou-se uma das ferramentas mais úteis para o apoio à
tomada de decisões, mesmo durante um desastre, seja ele natural ou tecnológico [9].
Estes dados geográficos descrevem objetos do mundo real sob três aspectos: seu
posicionamento em relação a um sistema de coordenadas; seus atributos; e as relações
topológicas existentes. Desta forma, é possível trabalhar com dados dos quais se conhecem a
posição geográfica, o valor da característica naquele ponto e a sua estrutura de
relacionamento espacial: vizinhança, proximidade e pertinência entre objetos geográficos
[10].

Métodos e processos
Para a execução da pesquisa foram utilizados os dados georreferenciados já obtidos , em
pesquisas anteriores, desenvolvidas pelo Laboratório de Geoprocessamento da Escola de
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estes dados foram utilizados
para simulação de cenários para estudos preditivos relativos à avaliação de risco de incêndio
através de duas metodologias: Método Chichorro 2 [11], Figuras 1 e 2, e o EBRAFire 3 [12],
Figura 3.

1

Buffer são polígonos gerados pelo GIS que contornam determinado objeto. Sua principal função é materializar os
conceitos de "perto" e "longe" sem o componente fuzzy que caracteriza o raciocínio humano nestes termos.
2
Método Chichorro (Cálculo Holístico do Risco de Incêndio da Construção e Habilitada Otimização da sua Redução
com Obras) é um modelo de avaliação de Risco de Incêndio, desenvolvido na Universidade do Porto, que nasce da
preocupação de análise dos edifícios construídos em sítios históricos devido à ocorrência crescente de incêndios
urbanos, alguns de elevada gravidade, e da quantificação do impacto que um incêndio deflagrado num edifício possa
ter.
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Figura 1A - Centro Histórico do Porto - Quarteirão das Aldas em destaque [11]

Figura 1B - Escala de Classificação de Risco de Incêndio [11]

Figura 2 - Mapa de risco antes (esquerda) e depois (direita) das proposições de intervenção [11]

3

EBRAFire (Existing Building’s Risk Assessment for Fire – Avaliação do Risco de Incêndio para Edifícios Existentes).
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Legenda
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Necessária
Segurança contra incêndio
Recomendada
Segurança contra incêndio
Superior

Figura 3 - Avaliação de risco de incêndio no Festival dos Chocalhos em Alpedrinha, Portugal [12]

A Metodologia Chichorro, desenvolvido na Universidade do Porto (UP), Portugal, se baseia em
quatro fatores g lobais de risco de incêndio: probabilidade de ocorrência de incêndio;
consequências totais do incêndio; desenvolvimento e propagação do incêndio; e eficácia de
socorro e combate ao incêndio [11].
Através desses dos quatro fatores globais, a metodologia pretende abranger todos os aspectos
que intervêm no cálculo do risco de incêndio, acarretando na tradução dos riscos para os
usuários de uma determinada edificação, além dos bens nele contidos [11].
O EBRAFire, desenvolvido na Universidade da Beira Interior (UBI), Portugal, atribui aos
edifícios analisados uma classificação, tendo por base parâmetros fundamentais, observa dos
em acontecimentos empíricos, normas técnicas e regulamentares. Possui um layout intuitivo
de forma a facilitar a introdução de dados, a impressão de uma ficha de campo em formato
de checklist e uma ficha com o resumo dos resultados obtidos no procedimento. O EBRAFire
permite ainda a análise detalhada dos parâmetros para perceber o seu contributo para a
segurança contra incêndio do edifício [12].
O resultado final da classificação de segurança contra incêndios é a comparação analítica
organizada em quatro subcapítulos: o subcapítulo A analisa a segurança contra incêndios a
partir de características físicas do edifício, implantação, materiais e conteúdo; o subcapítulo
B estuda os fatores de contribuição para a segurança para os utilizadores, como
comportamentos, atividades e disponibilidade de meios de combate; o subcapítulo C examina
a função do espaço ao redor do edifício e a sua contribuição para a segurança contra os
incêndios e ignições, como vegetação e edifícios adjacentes, bem como os acessos; e o
subcapítulo D, que observa a segurança aplicada a atividades que ocorrem por ex ceção (feiras
e festivais culturais, por exemplo) [12].
É importante salientar que ambas as metodologias estão sendo utilizadas através de parceria
entre as citadas Universidades e a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas
Gerais (EA-UFMG), Brasil.
A cidade escolhida para a avaliação de risco foi Ouro Preto. Localizada na região central de
Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo da arquitetura
e da arte do período colonial de todo o Brasil. Pelo seu porte e conservação, Ouro Preto foi
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uma das primeiras cidades escolhidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), para ser Patrimônio da Humanidade, em 1980 [13].
Para a primeira fase desta pesquisa (ainda em execução), foi escolhido, dentro do Centro
Histórico da cidade (Figura 4), o quarteirão entre a Praça Tiradentes, Rua Senador Rocha
Lagoa, Travessa Cônego Camilo Veloso e Rua Conde de Bobadela (Figura 5).

Figura 4 - Centro Histórico de Ouro Preto (destacado em vermelho)

Rua Senador Rocha Lagoa

Travessa
Cônego Camilo
Veloso

Praça Tiradentes

Rua Conde de Bobadela

Figura 5 - Área escolhida para o estudo (destacado em azul), dentro do Centro Histórico de Ouro Preto4

Foram feitas visitas ao local escolhido e levantados os dados necessários para o
preenchimento das informações de entrada dos softwares de ambas as metodologias
adotadas, obtendo-se, portanto, o grau de risco de incêndios deste quarteirão.

4

Imagem elaborada pelo Laboratório de Geoprocessamento da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de
Minas Gerais.
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Resultados
Ao se comparar as duas metodologias, verificou-se que houveram discrepâncias no grau de
segurança em algumas edificações (Figuras 6 e 7).
Legenda
Segurança contra incêndio
Insuficiente
Segurança contra incêndio
Mínima
Segurança contra incêndio
Necessária
Segurança contra incêndio
Recomendada
Segurança contra incêndio
Superior

Figura 6 - Avaliação de risco de incêndio utilizando o EBRAFire5

Legenda

Figura 7 - Avaliação de risco de incêndio utilizando o Chichorro5

5

Imagem elaborada pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio – IGNIS.
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Ao observar a Figura 7, seis edificações que obtiveram a Classificação A++ através do Método
Chichorro foram classificadas como Insuficientes pelo EBRAFire (Figura 8). Entretanto, as
demais edificações possuem graus de risco de incêndio similares, sendo D (risco de incêndio
elevado), E (risco de incêndio muito elevado) e F (risco de incêndio iminente), as classes de
risco obtidas pelo Chichorro.
Portanto, observa-se que as demais edificações no quarteirão avaliado possuem grau de risco
de incêndio elevado, carecendo, portanto, de ações urgentes para a redução deste risco.
Verificou-se, por exemplo, que algumas edificações que possuem grau de risco elevado em
ambas as metodologias, possuem Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio. Entretanto,
outros itens avaliados, como estado de conservação, inexis tência de rotas de fuga etc,
elevaram o grau de risco de algumas edificações; outras sequer possuem Projeto de
Prevenção e Combate ao Incêndio. Isto significa que tais edificações carecem de
equipamentos de combate ao incêndio, sistemas de alarme, detecção de calor e fumaça,
entre outros itens.
Por se tratar de uma etapa inicial, a discrepância apresentada pelas seis edificações pode ter
sido fruto não só das diferenças de parâmetros existentes entre as metodologias, mas bem
como pela incompletude dos dados coletados. Esta incompletude se deve ao fato de que
diversas edificações ainda não possuem o Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio,
dificultando a coleta de dados junto à Unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
na cidade de Ouro Preto. Ademais, esta pesquisa ainda está em uma etapa preliminar de
coleta de dados, e mais informações poderão ser obtidas à medida em que haja o seu
desenvolvimento.
Espera-se, ainda, o apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, cujos trâmites para ações
junto à população, como informativos a respeito da pesquisa, ainda estão em fase de diálogo.
Estas ações poderão facilitar o acesso às edificações, uma vez que, pelo seu caráter inédito
no Brasil, ainda causa certa desconfiança na população.
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Considerações finais
Este trabalho apresentou os primeiros dados de uma pesquisa ainda incipiente, iniciada no
primeiro semestre de 2019. Isto significa que informações conclusivas serão alcançadas ao
longo dos próximos anos de seu desenvolvimento, incluindo o aprofundamento da avaliação
através da obtenção de mais dados referentes às edificações e a ampliação desta avaliação
para todo o Centro Histórico de Ouro Preto.
Entretanto, algumas questões já podem ser observadas com os dados até agora obtidos .
Mesmo havendo discrepância de resultados entre as duas metodologias , para algumas
edificações, a maioria apresentou um grau de risco de incêndio elevado. Consequentemente,
ao se avaliar o quarteirão como um todo, pode-se concluir que ele apresenta alto risco de
incêndio, uma vez que a maioria das edificações que lá se encontram obtiveram resultados
insuficientes para a segurança contra incêndio.
Este grau de risco pode ser aumentado se considerarmos: as características construtivas das
edificações ali existentes (assoalhos, forros e escadas de madeira); a implantação das
edificações sem afastamentos entre edifí cios; ampliações ou ocupações irregulares nos miolos
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das quadras (propiciando o alastramento rá pido das chamas), a falta de manutenção
adequada das edificações e de suas instalações; e o tipo de ocupação alterada sem que haja
as devidas adequações para sua adaptaçã o (instalações elétricas, por exemplo) [14].
Portanto, cabe ressaltar que, apesar dos resultados aqui apresentados ainda não s erem
conclusivos, já é possível verificar a urgência nas ações mitigadoras para a redução de risco
de incêndio na maioria das edificações no quarteirão avaliado, o que corrobora para uma
política de gestão de risco de incêndio imediata.
Em tempo, esta abordagem fornecerá subsídios no sentido de aumentar a resiliência neste
tipo de local, uma vez que as áreas mais vulneráveis serão identificadas e ações mitigadoras
poderão ser utilizadas antes da ocorrência de um incêndio.
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Abstract
The current national and regional conjuncture requires the correct management and monitoring
of traffic signs, essential in any local authority, not only for the purpose of reducing urban/rural
road accidents, but also for the optimization of costs and resources throughout the inherent
process. The role of vertical signs is the transmission of information, be it warning, guidance,
obligation, or merely informative to road users, through different shapes, colors and graphics.
Sometimes, however, they are imperceptible for several reasons: material wear, difficulty
understanding pictograms, or improper location, are some of these reasons. In the search for
solutions to improve the management, analysis and representation of existing information,
Geographic Information Systems (GIS) appear as an essential tool for the functional
competences of local administration, with emphasis on municipalities, municipal road network
management entities. These tools help to manage capacity and directly monitor quantitative
and qualitative parameters, in order to make management decision-making more effective.
Thus, the present study presents the use of GIS for urban vertical signs management in low
density areas. The case study area was Belmonte Village, in the Portuguese district of Castelo
Branco, whose applicability specifications are based on the regulatory and normative models.
For obvious reasons, the management of public infrastructures in these low density areas must
be even more rigorous and careful, considering the economic and financial sustainability of
local authorities, their populations weaknesses/needs and the development difficulties feced
in their territories

Keywords
Traffic signs, Urban management, Low density areas, Open source software, Geographic
Information Systems
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Sistema de Informação Geográfica na gestão e
monitorização de sinalização vertical em zonas de
baixa densidade.
Caso de estudo: Vila de Belmonte
1. Enquadramento
O presente trabalho surgiu da necessidade de avaliar o estado da sinalização vertical do
aglomerado urbano da Vila de Belmonte, de modo a verificar o cumprimento dos requisitos
legais e regulamentares da responsabilidade da autarquia. Os critérios de análise
considerados focaram as suas dimensões e a sua localização/colocação de forma a garantir a
visualização dos sinais de trânsito por parte dos condutores.
A metodologia desenvolvida pretende definir as etapas essenciais para implementar um
sistema de gestão de baixo custo e adequada à dimensão e necessidades de áreas de baixa
densidade. Os trabalhos preliminares consistiram na organização coerente de levantamentos
de campo para a recolha de toda a informação pertinente dos sinais verticais de trânsito
existentes, com o seu posterior tratamento em software livre de SIG com código-fonte
aberto. Com esta ferramenta, pretende-se garantir uma gestão eficaz e economicamente
sustentada, designadamente por parte da autarquia de Belmonte, enquanto entidade gestora,
e também melhorar as condições de circulação em segurança por parte de todos os utentes da
via, sejam condutores ou meros peões. Outro objetivo do trabalho, foi a avaliação dos pontos
fortes e fracos da metodologia de suporte na implementação do sistema de informação
geográfica na gestão de sinalização rodoviária em ambiente urbano de baixa densidade
(especificamente na sede de concelho). Resumidamente, os objetivos da metodologia foram
os seguintes:
 Conceber a base de dados com recurso a ferramentas disponíveis em software de
código aberto (Open Source), suportando toda a informação necessária à
caracterização do conjunto sinalético (prumo+sinal(ais)) a inventariar;
 Permitir a gestão da informação e a atualização em tempo real do inventário;
 Facilitar o acesso aos dados que caracterizam cada conjunto sinalético;
 Permitir o acompanhamento dos trabalhos de inspeção, reparação e substituição
tanto do suporte como da sinalização associada;
 Permitir a recolha de dados de base para a definição de planos de manutenção
futuros.
O principal resultado da metodologia sugerida é a obtenção de um sistema que permite
avaliar o estado de conservação existente dos sinais de trânsito, e programar de forma
eficiente intervenções a curto ou a médio prazo.

2. Atribuições e competências das autarquias locais em matéria de
sinalização vertical
2.1.

Atribuições

O Regime Jurídico das Autarquias Locais [1], com as sucessivas alterações, estabelece o
quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, permitindolhes atuar em diversos domínios. Estes domínios incluem a consulta, o planeamento, o
investimento, a gestão, o licenciamento e o controlo prévio e a fiscalização. Todos estes
domínios podem ser incluídos em bases de dados geográficas municipais como apoio
consultivo, decisivo e de gestão. A gestão dos equipamentos rurais e urbanos, bem como os
transportes e as comunicações são, entre outras, atribuições dos municípios.
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2.2.

Competências

O Código de Estrada [2] em vigor, define no seu artigo 6.º que os sinais de trânsito são fixados
em regulamento próprio, em harmonia com as convenções internacionais. O regulamento em
questão, foi aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de outubro, designado por
Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) [3], com as sucessivas alterações.
O artigo 3º do RST [3], estabeleceu que os todos sinais existentes nas vias públicas que não
estivessem conformes com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, manter-se-iam válidos
até a sua substituição. A prorrogativa de substituição deu-se até 1 de janeiro de 2002.
Sobre a instalação dos sinais de trânsito nas vias públicas, dispõe o nº 1 do artigo 3º deste
regulamento que “só pode ser efetuada pelas entidades competentes para a sua sinalização
ou mediante autorização destas entidades” [3].
A designação das entidades competentes para fazer ou autorizar a sinalização de trânsito nas
vias públicas, está definida na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto [4], diploma que estabelece a
Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais. Pelo seu artigo 21.º é da competência dos órgãos municipais a gestão de
todas as estradas nos perímetros urbanos e dos equipamentos e infraestruturas neles
integrados. São excluídos das competências municipais os troços de estrada explorados em
regime de concessão ou subconcessão, ou troços de estradas ou estradas que integram um
itinerário principal ou um itinerário complementar, ou ainda o canal técnico rodoviário,
definido no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional [4].
Por outro lado, nos termos da alínea ee) do nº 1 do artigo 33.º Regime Jurídico das Autarquias
Locais [1], com as sucessivas alterações, compete à câmara municipal “criar, construir e gerir
instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados,
por lei, sob administração municipal”. Compete-lhes ainda, nos termos da alínea k) do artigo
33.º, “elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos
externos do município, bem como aprovar regulamentos internos” [1].
A colocação de um sinal de trânsito goza de carácter impositivo, estabelece prescrições e
proibições e destina-se a todos os utilizadores da via pública. Constitui um ato administrativo
de eficácia externa, cuja competência para a sua colocação cabe, exclusivamente à
assembleia municipal. [1]
A assembleia municipal é o órgão deliberativo do município, enquanto a Câmara Municipal o
órgão executivo colegial do município. Compete à assembleia municipal, em matéria
regulamentar de organização e funcionamento, sob proposta da câmara, “aprovar as posturas
e os regulamentos com eficácia externa do município” [1].
Os sinais de trânsito, cuja jurisdição seja da competência da autarquia, para efeitos legais
estão sujeitos a discussão pública e posterior deliberação por parte da assembleia municipal.
Umas das condições de validade do ato administrativo, como é o caso de colocação de sinais
de trânsito, é a sua proveniência de deliberação da assembleia municipal. Caso tal ato não
aconteça, traduz-se numa ilegalidade orgânica, que a lei sanciona com a nulidade, conforme
alínea b) do n.º 2 do artigo 161º do novo Código de Procedimento Administrativo [5].
A publicação dos atos de conteúdo genérico dos órgãos do poder local, já decorre do
consignado no art.º 119º da Constituição da República Portuguesa [6], sendo uma forma de os
potenciais destinatários dos regulamentos, deles terem conhecimento. A falta de publicidade
destes regulamentos determina a sua ineficácia jurídica, o que significa que não são
obrigatórios, nem oponíveis a terceiros (cfr. artigo 139º do novo Código de Procedimento
Administrativo [5] e nº 2 do artigo 119º da Constituição da República Portuguesa [6]).
O artigo 141º do novo Código de Procedimento Administrativo [5] proíbe a Administração de
atribuir eficácia retroativa autónoma aos regulamentos “que imponham deveres, encargos,
ónus, sujeições ou sanções, que causem prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses
legalmente protegidos, ou afetem as condições do seu exercício”.
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Às juntas de freguesia, nos termos da alínea ee) do nº 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais [1], compete somente a conservação e reparação da sinalização vertical
não iluminada instalada nas vias municipais.

3. Sistemas de informação geográficas na gestão da sinalização vertical
Um Sistema de Informação Geográfica é uma ferramenta poderosa que permite a gestão das
competências dos municípios de forma integrada. Só um conhecimento aprofundado do
território garante uma gestão municipal mais eficaz e eficiente. Assim, o controlo, a gestão e
a manutenção integrada da sinalização vertical, atualmente, só é possível com recursos em
ambiente de SIG.
O cadastro em SIG de toda a sinalização vertical da área jurisdição de um município permite
tanto aos técnicos como a classe política a utilização simultânea de ferramentas de gestão e
visualização de toda a informação disponível, nomeadamente indicadores do estado de
conservação ou as características e tipos de sinais colocados no território. Aos decisores,
permite análisar quando, como, e onde fazer a manutenção da sinalização. Constitui
informação essencial de suporte às decisões estratégicas aos municípios nesta matéria.
Os SIG possibilitam ainda o uso, análise, gestão e representação de dados georreferenciados
num sistema de coordenadas conhecidas, com representação espacial de fenómenos que se
verificam no território em análise.
A concretização de regulamentos municipais sobre a temática de sinalização vertical, de
caráter permanente, obriga ao acompanhamento do cadastro inerente, organizado e
monitorizado em sistema informático próprio.

4. Cadastro de sinalização vertical
O cadastro da sinalização vertical para que seja concretizável, carece de uma base de dados.
A base de dados é a parte fundamental de um SIG, permitindo o funcionamento de todo o
sistema de armazenamento associado a atributos e entidades que caracterizam uma
determinada área da superfície terrestre. Constitui um leque de informação de base de fácil
atualização e essencial para qualquer análise espacial.
A conjugação entre a representação espacial (camada geométrica) e a base de dados (camada
alfanumérica) da sinalização vertical só é possível com o recurso a SIG. Estas ferramentas
contêm um repositório de informação de dados geométricos e alfanuméricos, que possibilita
armazenar, gerir e consultar, encontrando-se organizada de maneira estruturada, permitindo
um cadastro de sinalização vertical fidedigno.
Do cadastro municipal da sinalização vertical, tem que constar a georreferenciação do sinal,
com todas as características intrínsecas ao seu estado físico, nomeadamente quanto ao tipo
de sinal, de acordo com os tipos de sinais estipulados pelo RST [3], categoria a que pertence,
material que o constitui, forma que apresenta o painel, características do sinal, identificando
as cores e simbologias associadas ao mesmo,a sua função, apoio associado, estado de
conservação, data de colocação, informação relativamente à sua substituição, tipo de estrada
onde se encontra, posição e orientação, entre outros atributos necessários a caracterização
da sinalética. Só assim torna-se possível a regulamentação municipal e adequada manutenção
dos sinais, por forma a facilitar a sua utilização pelos utentes da rede viária municipal.

5. Caso de Estudo: Cadastro da sinalização vertical em Belmonte
Para apoio à decisão municipal, à organização, à análise e ao controlo eficaz em tempo real,
a partir da informação pormenorizada acerca da sinalização vertical do território de
jurisdição do município de Belmonte, procedeu-se ao cadastro da sinalização com recurso a
software de código aberto constituído por uma plataforma de georreferenciação que permite
a visualização, edição e análise de dados georreferenciados – QGIS®. O procedimento adotado
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na execução do cadastro de sinalização vertical consistiu na definição do sistema de
coordenadas, no levantamento de campo e no trabalho de gabinete subjacente.

5.1.

Sistema de Coordenadas

O sistema de referência de coordenadas adotado, tanto no inventário de recolha de dados no
campo, como no software QGIS foi o sistema PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial
Reference System 1989, de acordo com a recomendações da EUREF (European Reference
Frame) e nos termos da legislação em vigor [8].

5.2.

Levantamento de Campo

A recolha de dados da sinalização vertical ocorreu no dia 16 de dezembro de 2018, na Vila de
Belmonte. O trabalho consistiu na recolha das coordenadas X e Y, no sistema ETRS89-TM06,
com recurso a um GPS (Trimble, modelo GEo 7x), de cada ponto de localização associada ao
suporte da sinalização de trânsito em questão. Para além desta informação, o equipamento
de GPS permitiu associar a cada localização a fotografia da sinalização.
Para a georreferenciação dos dados na recolha de informações de campo utilizou-se o
software TerraSync, associado no GPS. Foram definidos o nome do ficheiro, o sistema de
coordenadas, bem como as características geométricas a recolher no campo. Optou-se pela
sua georreferenciação através de entidades de pontos (Figura 1). Os dados de campo foram
exportados, a partir do TerraSync, em shapefile de modo a que fosse possível a sua
compilação no QGIS (Figura 2). A base cartográfica utilizada foram ortofotos (dados
matriciais), à escala 1:2000, de propriedade do Município de Belmonte.

Figura 2- Localização dos dados recolhidos da
sinalização da vila de Belmonte

Figura 1 - Ambiente de trabalho do TerraSync:
seleção da característica geométrica
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5.3.

Trabalho de Gabinete

5.3.1. Base de dados
A criação da base de dados no QGIS foi realizada através de GeoPackage, cuja extensão de
arquivo é *.gpkg, baseada em padrões abertos, independente de plataforma, portátil e
compacta para a transferência de informações geoespaciais. Este tipo de arquivo tem a
vantagem em relação à shapefile de permitir o armazenamento de vetores, rasters,
metadados, dados alfanuméricos, entre outros aspetos internos da base de dados. Destacamse as funcionalidades de consulta dos respetivos registos.
Atendendo a que os dados recolhidos em campo o foram em formato shapefile, a importação
para o GeoPackage permitiu o seu armazenamento em menor espaço do que o ficheiro
original, tornando o seu uso mais rápido tanto na resolução da imagem como no
processamento.

5.3.2. Dados geométricos
Foi atribuído o nome à camada da geometria de pontos de “Sinalizacao_Vertical_BTM”, sendo
criados vários campos de atributos (fields). É de referir que o campo com maior importância é
o que corresponde ao ID de identificação de cada suporte (chave primária unívoca), uma vez
que contém o número identificativo do objeto aquando da execução de consultas (query).

5.3.3. Dados alfanuméricos
Foram




criadas três tabelas alfanuméricas, designadas por:
“Caracteristica_sinalizacao”,
“Identificacao_Sinalizacao”
“Inf_complementar”

A tabela “Caracteristica_sinalizacao” diz respeito à caracterização do suporte (prumo) de
sinalização.
“Identificacao_Sinalizacao” é o nome da tabela alfanumérica referente a toda a
caracterização das placas de sinalização.
A tabela alfanumérica “Inf_complementar” diz respeito a data do inventário, monitorização,
bem como informação complementar caso seja necessário anotar quaisquer situações
anormais.

5.3.4. Relações entre a camada geométrica e os dados alfanuméricos
Uma vez criadas as camadas alfanuméricas e geométrica (pontos), há necessidade de
estabelecer relacões entre as mesmas. Numa base de dados relacional, as relações permitem
impedir a existência de dados redundantes. A relação funciona através da correspondência
entre dados em colunas/campos/atributos, através de chaves primárias. No caso em estudo,
as chaves primárias que estabelecem as relações entre os dados geográficos e as tabelas
alfanuméricas são os campos ID_Prumo, ID_cj_Sinal e ID_Inf_Comp.
No contexto de um conjunto de dados ligados, a cardinalidade refere-se às relações entre
conjuntos de dados, que podem ser um para um, muitos para um, muitos para muitos e um
para muitos. No caso em estudo considerou-se a relação muitos para um, que relaciona a
chave primária da geometria com a hierarquia das várias tabelas.
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5.3.5. Formulários
Um recurso muito útil no preenchimento dos campos de uma tabela de atributos é a criação
de formulários de entrada de dados.
Os formulários permitem um preenchimento mais direto dos atributos associados ao conjunto
do sinal, de acordo com os campos de atributos criados nas camadas alfanuméricas. Permite
ainda, associar a fotografia do local (figura 3).

Figura 3- Formulário de preenchimento de entrada de dados

5.3.6. Simbologia
Para o presente trabalho foram criados os símbolos identificativos da sinalização de acordo
com o Regulamento de Sinalização de Trânsito [3], em vigor. Contudo, existem sinais que o
Município de Belmonte adequou a sua realidade geográfica (figura 4), dado que tem
competência para tal, desde que devidamente deliberado em assembleia municipal. Os sinais
foram desenhados em software livre Inkscape versão 0.92.3, cujos ficheiros tem a extensão
*.svg. A figura 5 ilustra um extrato de localização de sinalização e os respetivos sinais
associadas.
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Figura 4 – Exemplo de sinal adaptado ao Município
de Belmonte

Figura 5 – Extrato de visualização da simbologia na área
de estudo

6. Análises Espaciais
Em termos do suporte de fixação foi possível a realização das seguintes análise em termos de
quantificação e qualificação:
a) Tipo de material de suporte;
b) Altura livre do suporte desde da cota de pavimento até ao primeiro sinal, no
sentido ascendente;
c) Distância da projeção do sinal à berma;
d) O estado de conservação do suporte;
e) Obstáculos à visualização do conjunto da sinalização vertical;
f) Perpendiculares da sinalização face ao sentido da circulação;
g) Verticalidade do conjunto de sinalização;
h) Tipo de fixação do suporte;
i) Tipo de combinação de sinalização que comporta o suporte;
j) Quantidade de sinais suportados por cada suporte;
k) Número de suportes que possuem sinalização dupla (frente e verso).
Da análise dos dados recolhidos verificou-se que no núcleo urbano da vila de Belmonte
existem 344 suportes sinaléticos, dos quais 327 são em tubo galvanizado.
No Regulamento de Sinalização de Trânsito [3], os sinais destinados aos peões devem estar a
uma altura do solo compreendida entre 1,8 m e 2,2 m. Contudo, as disposições normativas de
critérios de colocação de sinalização vertical, do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias IP
[7], faz uma leitura mais protetor, no sentido de que os peões circulem em segurança, dentro
dos aglomerados urbanos, definindo uma altura mínima de 2,2 metros, impedindo que o
transeunte choque com a sinalização.
No caso da vila de Belmonte, existem 267 unidades cuja altura é inferior a 2,2 metros, pelo
que carecem de correção.
A consulta a base de dados também permitiu avaliar o número de sinais por suporte.
Constatou-se que a maioria (270) dos suportes tem um único sinal, conforme documenta a
tabela 1, devolvida pelo sistema implementado.
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Tabela 1 - Quantidade de número de sinais por suporte

No que diz respeito à caracterização do sinal propriamente dito, foram realizadas as
seguintes análises:
a)
b)
c)

Número de sinais pelo tipo e grupo;
Dimensão do sinal;
Estado de conservação do sinal.

Constatou-se que existem 480 sinais, distribuídos pelos 344 suportes. Relativamente ao tipo
de sinal, verificou-se que existem 94 sinais de proibição, e que destes 28 são C1 - Sentido
proibido.
Foi também possível determinar que a dimensão mais comum é o tamanho de 70 cm (seja em
formato circular ou quadrado), com 293 unidades. De realçar que 49 unidades possuem
tamanho de 50 cm, utilizados no sinal C13 – Proibição de exceder a velocidade máxima de
50km/h, cuja leitura é percetível.
Da sinalização analisada, ao nível do estado de conservação, existem 68 sinais sem reflexão,
carecendo de rápida substituição (figura 6). De um modo geral, o estado geral é razoável
(341) e bom (47).

Figura 6- Localização dos sinais com necessidade de substituição

7. Conclusão
A sinalização vertical é crucial ao sistema rodoviário, contribuindo de uma forma
determinante para o sua correta ação tanto na circulação rodoviária como pedonal. Para que
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sinalização vertical seja eficaz e eficiente é basilar a sua legibilidade por parte dos
utilizadores, permitindo-lhes antecipar eventuais situações de risco de sinistro e transitar em
condições de maior segurança.
As Câmaras Municipais são responsáveis pela organização e ocupação do território
competindo-lhes promover a gestão dos recursos e utilização criteriosa dos espaços numa
perspetiva de desenvolvimento sustentável. Compete ainda, a estas e as assembleias
municipais aprovarem em deliberação os regulamentos municipais para a máxima eficácia do
município. Em matéria de sinalização vertical, o regulamento deve-se adequar o melhor
possível à realidade da sua área administrativa.
Os SIG's surgem como uma ferramenta poderosa de apoio à decisão por parte das autarquias
locais, com capacidade para armazenar e gerir informação geográfica e alfanumérica de
forma interligada e estruturada. Garantem condições para uma gestão de qualidade, com
representação da realidade e capacidade de modelar cenários futuros. A proliferação de
software SIG open source, permitiu reduzir drasticamente os custos de implementação destes
sistemas mesmo em municipios de menores dimensões.
Com recurso ao SIG foi possível avaliar a sinalização vertical de trânsito, designadamente a
sua quantificação e o seu estado de conservação.
Dos resultados da aplicação da metodologia, constatou-se que vários elementos urbanos,
como paredes e vegetação, têm grande influência e impacto na correta visualização dos sinais
pelos condutores. Existem vários sinais que se encontravam parcial ou totalmente ocultos
pela arborização da zona. Verificou-se a necessidade de um maior cuidado por parte das
entidades competentes responsáveis pela verificação e controlo da configuração da vegetação
existente (no caso a competência é das autarquias locais). Os dados obtidos, permitiram
ainda, identificar os sinais a necessitar de ser intervencionados, bem como o estabelecimento
de prioridades de intervenção.
Foi possível demonstrar que a implementação de um sistema de baixo custo é possível, com
apenas um investimento inicial em formação de técnicos na área dos SIG e no levantamento
regular da informação relevante.
Um dos resultados mais relevantes da aplicação do sistema sugerido é a possibilidade de
realizar consultas à base de dados e rapidamente obter o resultado e a sua respetiva
localização, que de outra forma seria bastante moroso. Este sistema permite ainda, a
monotorização da sinalização e a atualização em tempo real da informação na base de dados.
Com o sistema desenvolvido é possível realizar estudos de gestão urbana, nomeadamente de
circulação viária, sem a necessidade de deslocação ao local para saber quais os sinais
existentes em determinada artéria urbana.
Como ponto fraco, salienta-se a morosidade na introdução da informação e a vulnerabilidade
a eventuais falhas humana na introdução de chaves primárias, tanto na camada geométrica,
como nas camadas alfanuméricas.

Referências Bibliográficas
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Diário da República, 1.ª série — N.º 176, pág. 56885724;
Decreto-Lei n.º 114/94, de 03 de maio, Diário da República, I-A série — N.º 102,
pág.2162-2190;
Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, Diário da República, I Série B — N.º
227, pág. 5006(2)-5006(119);
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, Diário da República, I Série N.º 157, pág. 4102-4108;
Decreto Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, Diário da República, I Série N.º 4, pág. 50-87;
Decreto de 10 de abril de 1976, Diário da República, I Série N.º 86, pág. 738-775;
Instituto de Infraestruturas Rodoviárias IP, Critérios de colocação de sinalização vertical
- Disposições Normativos, http://www.imtip.pt (02/08/2019).
Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, Diário da República, I Série N.º 181, pág.
5012-5020;

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

293

294

Greenhouse heating and cooling by means of
an earth-to-air heat exchanger

Nuno C. Godinho - ngodinho91@gmail.com
University of Beira Interior - Portugal
Luís C. Pires - pires@ubi.pt
University of Beira Interior
Pedro D. Silva - dinho@ubi.pt
University of Beira Interior
Pedro D. Almeida - palmeida@di.ubi.pt
University of Beira Interior

Abstract
The greenhouses aim to promote the ideal conditions for the growth of plants and crops, so it
is important to air-conditioning the indoor environment of the greenhouse. There are several
types of heating and cooling systems, however, they consume energy excessively and they
consequently release of polluting gases into the atmosphere. A heat exchanger buried in the
ground can be used to heat/cool agricultural greenhouses, thus taking advantage of the
superficial surface layer of ground, capable of maintaining an approximately constant
temperature throughout the year. The work presented seeks to study the possibility of using an
earth to air heat exchanger in the heating and cooling of an agricultural greenhouse. With this
objective, a set of tests to analyze the greenhouse heating and cooling from an earth to air
heat exchanger were performed. This study had the purpose of perceiving the capacity that
the air-to-ground heat exchanger has to heat and cool an agricultural greenhouse. From the
tests carried out it is noted that the heat exchanger always allowed the increase or decrease
the temperature of the test, in the case of heating or cooling. In the best test result the heat
exchanger ensured an average temperature of +1.5 °C under heating and -3.2 °C under cooling.
With the results obtained it is concluded that the earth to air heat exchanger can be seen as a
valid alternative for the air-conditioning of an agricultural greenhouse.
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Climatização de estufas agrícolas com
permutadores de calor ar-solo
Introdução
Existe uma urgente corrida para a diminuição do aquecimento global, as alterações climáticas
são reais e se não se tomarem medidas conscientes e eficazes o planeta pode chegar a um
ponto sem retorno. O aquecimento global deve ser o principal foco da humanidade, pois é
muito por culpa do ser humano que estamos perante esta realidade, pelo seu consumismo e o
uso e abuso dos combustíveis fósseis. Assim, hoje em dia, é necessário o estudo e a
implementação de sistemas que não só substituam os convencionais combustíveis fósseis mas
que também sejam energicamente eficientes.
Energia, economia e meio ambiente são três fatores importantes para definir o
comportamento dos sistemas de produção agrícola. Nos últimos anos, houve um grande
aumento no consumo de energia na agricultura, devido ao crescimento contínuo da população
e ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção. A produção em estufas, um dos
sistemas de produção de plantas mais intensivos, é o ramo de maior consumo de energia na
agricultura. Os produtores são confrontados com o alto custo das operações envolvidas no
processo de produção em estufas. Assim, é de grande importância definir todos os consumos
energéticos na produção, a fim de encontrar a combinação ideal que possibilite esse trabalho
mais eficiente em termos energéticos [1]. Um dos maiores gastos de energia em estufas é na
sua climatização, principalmente no inverno em que existe um alto custo de aquecimento
devido às baixas temperaturas. No entanto, a grande maioria das estufas não tem sistema de
controlo climático, o aquecimento é caro e os preços de mercado dos produtos extraídos
dessas estufas são muito baixos para compensar o uso de aquecimento [2]. A maioria dos
produtores usa o carvão como fonte de combustível, pois é o mais barato e tem um alto poder
calorífico [3]. O custo em aquecimento representa cerca de 30 % do total de despesas de
operação de uma estufa, consequentemente, este gasto provou ser proibitivo o uso de
sistemas de aquecimento em muitas aplicações. A falta de aquecimento numa estufa tem um
importante efeito sobre o rendimento, qualidade e o tempo de cultivo dos produtos [4].
Para superar estes problemas tem primordial importância a utilização de tecnologias
alternativas de aquecimento de baixo custo e eficientes, bem como, o estudo e
desenvolvimento de técnicas que permitam não só reduzir o consumo energético como
também reduzir a poluição. A utilização de permutadores de calor ar-solo representa assim
uma das soluções para a climatização de estufas agrícolas, utilizando uma fonte de energia
renovável que consequentemente evita a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Os
permutadores de calor ar-solo utilizam a energia térmica da camada superficial da terra para
efetuar trocas de calor, utilizando o ar como fluido de trabalho. O ar é direcionado para o
interior das tubagens do permutador, que se encontra enterrado no solo, e enquanto o ar
circula dentro delas vai sendo efetuada a permuta de calor entre ar e solo, sendo o ar
posteriormente enviado para o espaço que se deseja climatizar.
O uso direto da energia geotérmica é um dos métodos mais antigos, versátil e a forma mais
comum de utilizar a energia térmica terrestre. A camada superficial terrestre tem a
capacidade de manter uma temperatura aproximadamente constante, a relativamente baixas
profundidades, que possibilita a utilização de meios para extrair essa potente fonte de
energia. A energia geotérmica tem visto o seu número de instalações subir gradualmente e é
utilizada mais frequentemente nas bombas de calor e no aquecimento de água para banhos e
piscinas [5].
O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho de um permutador de calor
ar-solo na climatização de uma estufa agrícola. Mais concretamente, pretendeu-se analisar as
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

297

diferenças térmicas e consumos energéticos entre duas estufas idênticas, a estufa de testes e
a estufa de controlo, situadas no mesmo local, sob as mesmas condições ambiente, estando a
estufa de teste acoplada a um permutador de calor ar-solo que tira partido da inércia térmica
do solo.

Fundamentos teóricos e revisão bibliográfica
A superfície terrestre tem a característica de manter a temperatura aproximadamente
constante, durante todo o ano, devido à grande inércia térmica do solo. As amplitudes
térmicas reduzidas, a profundidade suficiente, permitem que se obtenha sempre maior
temperatura no solo que no ar ambiente no inverno, e no verão em que o ar ambiente é mais
quente, as temperaturas na camada superficial terrestre são mais baixas.
Já a tecnologia de efeito estufa, geralmente usada para viabilizar a produção agrícola,
depende de fatores ambientais, como temperatura ambiente, luz solar, humidade, etc.
Atualmente, o aquecimento e o arrefecimento de estufas são obtidos com o uso de vários
sistemas de climatização. Neste contexto, os sistemas de climatização passiva através do solo
são de grande potencial para as estufas.

Estufas agrícolas
A horticultura em estufa é uma forma intensiva de produção agrícola em relação ao uso de
mão-de-obra e capital investido. Desenvolveu-se como resultado do avanço tecnológico e do
aumento da procura por produtos mais caros, fora de época e exóticos, relacionados ao
aumento da prosperidade de um grupo crescente de cidadãos. O cultivo em estufas pode ser
considerado a forma mais intensiva e avançada de produção agrícola, é frequentemente
descrita como a "indústria de estufa", que demonstra o papel importante da tecnologia em
todo o processo. Em comparação com o cultivo a céu aberto, as estufas oferecem a
possibilidade de aumento de produção e maiores rendimentos devido ao controlo de doenças,
clima e uso de água eficiente [2].
Todos os principais tipos de estufas têm vantagens e desvantagens funcionais e estruturais
importantes. A escolha de um tipo de estufa pelo produtor depende das condições técnicas,
legais e económicas locais. Em muitos casos, a tradição local e a necessidade de
compatibilidade com as estufas existentes desempenham um papel importante na tomada de
decisões, em particular as questões monetárias. Também o mercado aberto europeu e
internacional influenciam fortemente a popularidade de certos tipos de estufa. No entanto,
as características climáticas da região têm sido o fator condicionante do tipo de estufa e o
seu desenvolvimento [6].
As estufas podem-se classificar quanto às suas características de construção e formato.
Existem vários tipos de estufa, no entanto apenas se apresentarão neste texto os principais e
mais utilizados, como a estufa de vidro e plástico rígido, a estufa em túnel baixo de plástico e
a estufa de plástico filme.
As estufas de vidro e plástico rígido, são maioritariamente usadas no norte da Europa e
apresentam algumas vantagens, tais como, menor degradação face a eventos naturais e
agroquímicos, baixa transmissão de radiação térmica e alta visibilidade de luz solar.
De outro modo, o tipo túnel baixo de plástico é usado essencialmente num período de
colheita, protegendo as plantas contra baixas temperaturas, vento, chuva, aves e insetos.
Possui a vantagem de ser de fácil construção e pouco dispendiosa, no entanto, como aspetos
negativos tem o facto de ter baixa capacidade de aquecimento e não ter ventilação.
Já a estufa de plástico filme, é usada principalmente em países com um clima quente, este
tipo de estufa é mais barato que as estufas de vidro, no entanto tem como principais
desvantagens a degradação do plástico, requerer muita mão-de-obra na sua montagem e
pouca resistência a tempestades. Este tipo de estufas são usadas em toda a parte do mundo,
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desde simples estruturas de madeira a complexos túneis arqueados, apresentando muitas
variantes, sendo as principais descritas seguidamente. Começo por apresentar a forma mais
simplista de estufas de plástico filme, a estufa em túnel. A estrutura é constituída por barras
e cabos de aço, tem a desvantagem de o plástico se romper por fricção em contacto com os
cabos de aço e como vantagem o facto de ser de montagem simples. Outra variante são as
estufas tipo telhado, usadas um pouco por toda a parte do mundo, utilizam na sua estrutura
base materiais como a madeira, aço ou betão, no entanto, o telhado é constituído
essencialmente por madeira o que dificulta o deslizamento do plástico sobre o telhado. A
mais conhecida e utilizada variante é a estufa de telhado em arco, com estrutura feita em
aço tubular, a sua forma arredondada tem a vantagem de não reter a condensação interior no
seu topo, fluindo mais facilmente para as laterais da estufa, vantagem essa também aplicável
nos casos de queda de neve, neste caso, no exterior da estufa. Aberturas no topo ou nas
laterais da estufa proporcionam a ventilação. Esta estufa de telhado em arco pode, noutra
variante, ser coberta com um plástico filme duplo, onde o espaço entre as duas películas é
insuflado, permitindo obter grande capacidade de isolamento, esta é utilizada
maioritariamente em climas muito frios [7].
O principal objetivo de uma estufa é obter o maior rendimento fora da época de cultivo, o
que é possível mantendo a temperatura ideal em todas as fases de crescimento. Um sistema
apropriado de aquecimento ou arrefecimento deve ser acoplado na estufa para este fim pois
tem um impacto significativo no tempo de cultivo, qualidade e quantidade produzida [8]. A
climatização regula também a concentração de dióxido de carbono, oxigénio, temperatura,
humidade e até a luminosidade. O ambiente da estufa é influenciado principalmente por dois
mecanismos: ventilação e radiação solar. A ventilação, falada na secção anterior, afeta
diretamente os balanços de energia e massa de ar na estufa, velocidades de ar menores
provocam trocas de energia menores, então as trocas de energia mudam consoante as
condições ambientes exteriores e aberturas nas estufas. O segundo mecanismo, a radiação, é
dividida em duas partes, a radiação de ondas curtas emitida pelo solo e a radiação de ondas
compridas emitidas pelo interior da estufa. A primeira é diminuída devido à intercetação da
luz pela opacidade e transparência do material da cobertura, enquanto a segunda, radiação
de ondas compridas, emitidas do interior da estufa, é influenciada pelas propriedades
radiativas do material de cobertura da estufa. É assim importante a escolha de um material
de cobertura para obter a melhor relação entre transparência e opacidade [9].
Os materiais de cobertura devem favorecer a penetração da radiação solar e neutralizar a
perda de radiação térmica interna. A energia incidente é obtida tanto da radiação solar direta
como da radiação difusa da atmosfera, um céu claro tem de ser distinguido do céu nublado. A
radiação térmica emitida do interior da estufa, é proveniente de corpos de acordo com a sua
temperatura, que preenchem o espaço interno da estufa [10]. A transmitância, capacidade de
a luz atravessar uma determinada matéria, ou a reflectância, parte da radiação recebida que
é refletida, são importantes parâmetros a observar.
Como foi dito anteriormente, o ambiente da estufa é influenciado principalmente por dois
mecanismos, ventilação e radiação solar, no entanto, como mostra a figura 1, existem trocas
adicionais de energia no interior de uma estufa, como a condensação, transpiração das
plantas, evaporação, condução e convecção. Sublinho que grande parte destes mecanismos
estão relacionados diretamente com as condições exteriores da estufa. Para não estarem
inteiramente dependentes desses fatores naturais, os produtores agrícolas necessitam de
recorrer a métodos adicionais para controlo do ambiente interior das estufas.
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Figura 1 – Trocas de calor entre os vários componentes presentes numa estufa. Adaptado de [11].

É possível encontrar muitos sistemas que possam satisfazer as condições básicas de
climatização, porém, ao contrário do aquecimento para o qual a tecnologia é bem
estabelecida e direta, o arrefecimento frequentemente apresenta problemas
consideráveis. Uma compreensão adequada do comportamento térmico das estufas
pode, exceto em condições extremas, levar ao uso de sistemas de arrefecimento que
proporcionam um desempenho aceitável em todas as condições. A ventilação natural
revela-se um bom sistema de climatização em muitos casos, já noutros exige a
instalação de ventiladores maiores (ventilação mecânica) para auxiliar a circulação de
ar, deste modo frequentemente dispensa outro tipo de climatização. Em regiões onde
não se sentem verões extremos, é usado também em conjunto com a ventilação
mecânica, um sistema chamado de sombreamento, para evitar a entrada de radiação
solar que sobreaquece a estufa e não é necessária para o crescimento das plantas. Já
nos locais com temperaturas máximas extremas, o arrefecimento evaporativo é o
sistema mais eficiente para arrefecer uma estufa. A climatização pode ser classificada
por equipamentos de aquecimento, arrefecimento e combinados, como se pode ver na
figura 2, no entanto no próximo texto, focar-nos-emos apenas nos principais
equipamentos utilizados de aquecimento e arrefecimento [12].
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Figura 2 – Classificação de vários sistemas de climatização em estufas agrícolas [8].

Permutadores de calor ar-solo
O solo tem um enorme potencial térmico que pode ser explorado na área da climatização. A
procura por métodos de climatização alternativos tem-se mostrado um projeto atual a nível
global muito por culpa da crise ambiental que se vive em todo o mundo, em que a
climatização representa uma grande cota parte do consumo energético mundial aliada à
grande poluição que acarreta a produção de energia, proveniente maioritariamente de
combustíveis fósseis.
Os permutadores de calor ar-solo, Earth to Air Heat Exchanger (EAHE), surgem como uma
possível alternativa para mitigar certos problemas energéticos. Oferecem um método
alternativo de aquecimento e arrefecimento, podendo ser utilizados na climatização de
edifícios, indústria, estufas, entre outras aplicações.
As vantagens da utilização deste sistema são várias e encorajadoras:
• Consumo baixo de energia comparado com sistemas convencionais;
• Problemas de poluição ambiente minimizados;
• Não usam compressor ou qualquer refrigerante;
• Ar usado como fluido de trabalho;
• Têm um design simplista;
• Baixa manutenção;
• A unidade não está exposta a fenómenos meteorológicos extremos.
No entanto, apresentam igualmente certos inconvenientes:
• Custo inicial elevado, no entanto, uma vez instalado, o custo anual é menor ao longo da
vida útil do sistema;
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• Convecção do ruído do ventilador através dos tubos para espaços externos;
• Condensação criada nas tubagens;
• Durante o período de operação a qualidade do fluido de trabalho (ar) diminui e aumenta
a possibilidade da proliferação de micro-organismos;
• Necessidade de filtros adequados devem ser usados se a qualidade do ar for uma
prioridade [13].
O permutador de calor ar-solo é um sistema de climatização passivo capaz de aproveitar a
capacidade térmica terrestre que possui grande vantagem sobre outros sistemas de
climatização, pois dispõe da capacidade de efetuar ambos os efeitos: aquecimento nos meses
mais frios e arrefecimento nos meses mais quentes. Este sistema é constituído por um ou
vários tubos enterrados no solo, que ao serem percorridos pelo ar, a temperatura superior ou
inferior à do solo, efetuam as trocas de calor. O calor é transferido do solo para o tubo
essencialmente por condução, já a transferência do tubo para o ar é feita sobretudo por
convecção. Movimentando-se o ar num só sentido, o sistema conta apenas com uma entrada e
saída de ar, começando por ser aspirado o ar na entrada e após percorrer todo o comprimento
do permutador de calor é devolvido pela saída no local que se deseja climatizar. O ar que
circula nos tubos deste sistema é normalmente auxiliado por meio de um sistema de
ventilação que obriga o ar a circular nos tubos enterrados, pois comparativamente ao
processo de ventilação natural garante um caudal superior e constante. Para melhor
associação de ideias, é mostrado na figura 3, o princípio de funcionamento do sistema.

Figura 3 – Princípio de funcionamento de um permutador de calor ar-solo [14].

Instalação experimental e metodologia
Para analisar o desempenho da climatização de uma estufa agrícola através de um
permutador de calor ar-solo recorreu-se a um estudo experimental em duas estufas, com as
mesmas características construtivas, uma de teste acoplada ao permutador já existente e a
outra de controlo. A localização geográfica do permutador de calor é influenciada por
diversos fatores como, a qualidade condutiva do solo, facilidade de escavação e até a
proximidade com fontes térmicas capazes de destabilizar a periferia do permutador. Neste
caso, a escolha do local de implementação foi determinada não só pela proximidade de um
ponto de eletricidade, mas também pelo espaço disponibilizado pela UBI, tendo sido instalado
na Faculdade de Engenharia junto ao edifício do CFIUTE (Centro de Formação Interação UBI
Tecido Empresarial) com as coordenadas GPS 40°16′ 43″ N 7°30′ 48″ W. O permutador foi
construído em PVC, que além do seu baixo custo, apresenta uma condutibilidade térmica
aceitável, é de montagem simples, resistente e tem uma elevada durabilidade. O permutador
tem formato helicoidal e encontra-se enterrado a uma profundidade de 3 metros Os tubos e
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acessórios usados, com diâmetro externo de 75 mm e 1,5 mm de espessura, perfazem um
total de 29 m de comprimento [15].
As estufas utilizadas na realização dos ensaios foram dimensionadas e construídas no âmbito
deste trabalho. As estufas estão localizadas junto ao permutador de calor e encontram-se
distanciadas, entre si, de modo a não se sombrearem. A estrutura da estufa foi construída
com barrotes de madeira de abeto com perfil quadrangular de secção 30x30 mm. Apresentam
um volume total de 4,9 m3 e uma área de implantação de 2,8 m2.
Apresenta-se na figura 4, uma foto de uma das estufas, um esquema geral do conjunto do
permutador de calor com a correspondente estufa e uma foto da estufa com as condutas de
ligação ao permutador de calor.

Figura 4 – Fotos das estufas e esquema do conjunto do permutador de calor com a correspondente estufa.

A estufa de teste encontrava-se acoplada ao permutador de calor através de tubo flexível
isolado. O escoamento de ar entre a estufa de teste e o permutador de calor foi assegurado
por um ventilador, do tipo inline, da marca S&P, modelo TD-800/200, com caudal máximo
sem perdas de carga é de 1000 m3/h. Para a ventilação da estufa de controlo utilizou-se outro
ventilado do mesmo tipo, também da marca S&P, modelo TD-250/100 T, com caudal máximo
sem perdas de carga é de 240 m3/h.
De modo a garantir as condições térmicas desejadas no interior das estufas, foram usados no
seu interior termo-ventiladores com regulação digital e potência máxima de 1800 W. Foram
utilizados analisadores de energia da marca Efergy, modelo E2 Classic Electricity Monitor,
para a medição da energia consumida pelos termo-ventiladores.
A medição da temperatura e humidade no interior das estufas foi assegurada por dataloggers
individuais (EL-USB-1-LCD), tendo sido utilizados três dataloggers por estufa.

Apresentação e discussão de resultados
Apresentam-se de seguida alguns dos resultados dos ensaios realizados. Na figura 5
apresentam-se resultados de um ensaio em que que a estufa de teste se encontrava
climatizada, exclusivamente, com o permutador de calor e em que a estufa de controlo era
ventilada com ar ambiente. Como se pode observar A temperatura medida na estufa de teste
(T_média_1) apresenta uma amplitude térmica inferior à temperatura medida na estufa de
controlo (T_média_2). Em particular, é mais elevada no período noturno e mais reduzida no
período diurno. Este ensaio foi realizado em período de primavera/verão, num dia de céu
limpo, quando os ganhos solares eram já significativos mas se fazia sentir, ainda, um
considerável arrefecimento noturno.
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Figura 5 – Resultados de ensaio.

Realizaram-se também ensaios em que a temperatura de ambas as estufas foi assegurada com
recurso aos termo-ventiladores e em que, adicionalmente, a estufa de teste se encontrava
ventilada, em circuito fechado, com ar proveniente do permutador de calor e a estufa de
controlo ventilada com ar ambiente. Apresentam-se na figura 6 resultados de um desses
ensaios. Como se observa, a potência elétrica consumida pelo termo-ventilador da estufa de
controlo (Potência TV_2) é mais elevada que potência elétrica consumida pelo termoventilador da estufa de teste (Potência TV_1).

Figura 6 – Resultados de ensaio.
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Conclusão
A utilização de estufas para fins agrícolas está em expansão e a sua climatização é necessária
para providenciar as condições próprias para o crescimento sustentável das plantas, em
qualquer altura do ano. Aliado a isso, é cada vez mais importante encontrar estratégias para
economizar energia e evitar o crescimento da poluição global. A utilização de energias
renováveis na climatização de estufas pode trazer um contributo favorável na redução de
emissões de gases poluentes para a atmosfera. Nesse contexto, o presente trabalho teve
como objetivo o estudo da utilização de um permutador de calor ar-solo na climatização de
uma estufa agrícola, aproveitando a temperatura constante da superfície terrestre. Dos
ensaios realizados concluiu-se que, apesar da necessidade de serem efetuadas alterações que
melhorem o desempenho da solução proposta, os permutadores de calor apresentam-se como
uma alternativa a considerar para reduzir o consumo de energia na climatização de estufas
agrícolas.
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Abstract
In the context of building rehabilitation, the phase of inspection and diagnosis is essential to
identify the materials and techniques applied, thus seeking intervention strategies compatible
with the existing building. The use of infrared cameras for this phase of diagnostic may
contribute to a less intrusive survey, without the need to use tests that damage the element.
The work performed consisted of a survey of study cases representing the utilization of different
techniques and materials. With the objective of identifying the constructive solutions and
applied materials, the active thermography was used, using the sun as a source of heating of
the element, and Thermograms were acquired during the cooling process of the elements. The
thermograms were visually analyzed in order to interpret the temperature variation and
radiation emission by the elements. The work allowed to assess the use of singular constructive
solutions, namely the ' Cruz de Santo André ' or ' Taipa de Fasquio ', as well as current
construction solutions with the use of masonry of stone or brick and structure in concrete.
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IR Termography, Termografia ativa, Buildings survey

ICEUBI2019 paper ID: 390
307

308

Identificação de soluções construtivas com a
utilização de termografia
1. Introdução
Foi na década de 60 que surgiram as primeiras câmaras termográficas, grandes e pesadas
necessitavam de arrefecimento com recurso a gases como o nitrogénio. As primeiras utilizações
de imagens termográficas estão associadas a atividades militares. A sua utilização na área da
construção acontece entre a década de 70 e 80. Com a redução do seu tamanho, a portabilidade
e a introdução de mecanismos próprios de arrefecimento na década de 90, as câmaras têm sido
adaptadas mais ao uso comercial, nomeadamente na área da construção [1].
Atualmente, considerando o fato do equipamento se ter tornado mais acessível, foi possível
alargar a sua área de aplicação, sendo utilizada na medicina, no diagnóstico de instalações e
equipamentos mecânicos ou elétricos, na inspeção de edifícios, etc.
A termografia é uma ferramenta útil porque consiste numa técnica de ensaio não destrutiva,
permitindo inspecionar o elemento sem qualquer dano e mantendo a integridade funcional [2].

2. Termografia: princípios e abordagens
A termografia infravermelha é uma ciência que consiste na aquisição e processamento de
informação térmica sem a necessidade de contato entre o dispositivo e o elemento analisado.
O equipamento tem capacidade em captar a radiação infravermelha emitida pelos elementos,
sendo que todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto (t > 0ºK ou ≌-273ºC) emitem
este tipo de radiação, caracterizada por um grande comprimento de onda que é invisível ao
olho humano (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama do espectro eletromagnético
Fonte: [3]

As imagens captadas utilizando-se as câmaras de infravermelhos são convertidas em imagens
visíveis através da atribuição de cores para cada nível de energia infravermelha. O resultado é
uma imagem com cores falsas denominada de termograma.
A termografia tem duas abordagens possíveis: passiva e ativa. No caso da termografia passiva,
a análise dos materiais e estruturas é realizada considerando que os materiais se encontram
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numa temperatura diferente da temperatura ambiente de uma forma natural. No caso da
termografia ativa, é utilizada uma fonte para aquecer o elemento, sendo que este estímulo irá
acentuar a diferença de temperaturas e as medidas passam a ter uma componente temporal,
onde o aquecimento e o arrefecimento são monitorizados [4].
A termografia possui diversas vantagens, nomeadamente:
- É uma tecnologia que não necessita de contato: o dispositivo de medição não necessita de
contato com a fonte de calor;
- Permite a aquisição de imagens bidimensionais, o que viabiliza a comparação entre áreas do
objeto que se pretendem analisar;
- Permite a captação de uma imagem em tempo real, não só de objetos imóveis, mas também
de corpos que se movimentem rapidamente ou com alterações dos seus padrões térmicos;
- A radiação infravermelha não tem qualquer risco, sendo passível de usos repetidos ou
prolongados;
- É uma técnica não invasiva, assim não causa danos ao elemento analisado.
A intensidade da radiação infravermelha emitida por um objeto é, principalmente, em função
da sua temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a intensidade da emissão de
radiação infravermelha. Existem muitas aplicações diferenciadas que podem tirar vantagem
desta característica, desde o controlo da temperatura de placas de indução, ao posicionamento
de robôs móveis em ambientes inteligentes.
Alguns dos campos onde a termografia infravermelha é mais utilizada incluem a medicina,
medicina veterinária, manutenção e monitorização de processos, inspeção e manutenção de
edifícios [3].

3. Parâmetros que influenciam o termograma
Existem três maneiras de dissipar a energia radiante: absorção, transmissão e reflexão. A fração
total de energia radiante está relacionada com estes modos de dissipação através do coeficiente
de absorção, emissividade e refletividade do material. As ondas eletromagnéticas são uma
forma de mecanismo de transferência de calor. O comprimento de onda da radiação
eletromagnética emitida depende da temperatura do objeto, sendo que quanto maior for a
temperatura, menor será o comprimento da onda.
A termografia por radiação infravermelha prende-se com dois fatores principais: a temperatura
do objeto e a sua capacidade de emitir essa radiação, fenómeno ao qual chamamos de
emissividade [1] [5] [6].
A emissividade do objeto, a reflexão dos corpos reais e a atenuação atmosférica para distâncias
de medição superiores a 10 m, são parâmetros que podem provocar distorções no valor da
temperatura na superfície do elemento.
A emissividade é um fator que pode variar segundo a influência da temperatura, comprimento
de onda e o ângulo de observação. Este parâmetro pode ser medido “in situ” sob condições de
ambiente controladas ou com recurso à valores de referência obtidos em laboratórios que
podem ser encontrados em tabelas de referência. Importa referir que os valores de
emissividade correntes em materiais de construção são superiores a 0,9, sendo possível a
aplicação de materiais de baixa emissividade (low-e) [7].
O parâmetro mais importante e que deve ser calibrado para a medição de temperaturas com
câmaras de infravermelhos é a emissividade. Este parâmetro indica a quantidade de radiação
emitida por um objeto quando comparado com um corpo negro à mesma temperatura. Assim,
materiais de baixa emissividade emitem menos radiação infravermelha que materiais com
valores de emissividade elevados à mesma temperatura.
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Outro parâmetro importante é a refletividade dos materiais, este fator prende-se com o fato
de um corpo real para além de absorver e emitir radiações, também reflete radiação de corpos
vizinhos.
A temperatura medida através de câmaras termográficas consiste na medição da radiação
emitida pelo objeto, sendo que a energia detetada é convertida para valores de temperatura.
No entanto, nem toda a radiação recebida vem do objeto analisado, para medir a temperatura
de forma assertiva, a radiação proveniente de outras fontes, como objetos próximos ou a
atmosfera, deve ser retirada para a conversão em temperatura. Este processo é chamado de
compensação. Assim, a radiação total recebida pela câmara (Wtot) consiste na soma de três
fontes: emissão do próprio objeto (Eobj), emissão da envolvente e energia refletida pelo objeto
(Erefl), emissão da atmosfera (Eatm). Este processo pode ser calculado com a Expressão 1 [6].
Wtot = Eobj + Erefl + Eatm (1)

4. Utilização da Termografia para a inspeção de edifícios
A utilização da termografia na inspeção de edifícios implica que se defina quais os princípios
que serão utilizados: i) o tipo de abordagem, se passiva ou ativa; ii) como será realizada a
análise dos termogramas: quantitativa quando se analisam as variações das temperaturas
através de métodos numéricos; qualitativa através da análise visual das variações dos
termogramas, que reflete a variação na radiação emitida pelo elemento; iii) a localização onde
serão adquiridos os termogramas: se no interior, exterior ou em ambos.
A Figura 2 apresenta um esquema do planeamento para uma inspeção com recurso à
termografia.

Figura 2 – Esquema para definição do processo de inspeção com termografia
Fonte: Adaptado de [6]

5. Identificação de soluções construtivas com termogramas
Recorrendo-se à utilização de uma câmara termográfica FLIR E60, foram realizados alguns
trabalhos de campo no sentido de identificar e aferir as potencialidades da termografia para a
identificação de soluções construtivas. A utilização deste equipamento pode ser fundamental
para a identificação de soluções construtivas em edifícios existentes, contribuindo para a
adoção de soluções e materiais compatíveis.
Foi ainda observada a ação do sol enquanto fonte de calor natural. Embora não seja possível
controlar a quantidade de radiação incidente, o sol pode contribuir para a identificação das
soluções visto que aquece o material, sendo possível observar o seu arrefecimento (termografia
ativa).
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Este trabalho consiste numa investigação inicial sobre o uso da termografia, enquadrado no
âmbito de um trabalho mais alargado de análise do uso de imagens termográficas para a
inspeção e manutenção de edifícios.

5.1 Análise de edifício tradicional com ‘Cruz de Santo André’ - Viseu
A Tabela 1 apresenta o caso de estudo da ‘Casa dos Balcões’, localizada no centro antigo da
cidade de Viseu. A análise da imagem, captada no exterior do edifício, permite identificar a
solução construtiva utilizada, definindo o tipo de intervenção mais adequada à preservação do
património existente.
Tabela 1-Caso de estudo – Viseu (depósito)

A imagem permite identificar uma técnica de
construção tradicional portuguesa – ‘Cruz de
Santo André’. Estas paredes consistem numa
estrutura de madeira que define a geometria
do elemento. A dimensão da cruz define o
módulo que condiciona a largura e altura dos
vãos, assim como o seu afastamento.

Simulação do esquema da estrutura da parede
com recurso à imagem termográfica
A captação da imagem, com o pormenor apresentado, só foi possível devido ao aquecimento
do elemento. Após um período de exposição solar, a imagem foi captada quando a parede se
encontrava num processo de arrefecimento natural. A tentativa de captação da imagem numa
parede adjacente, sob as mesmas condições, não foi impossível, embora a captação da imagem
no interior indicasse a utilização da mesma solução (Figura 3).
Esta dificuldade pode estar relacionada com a espessura do revestimento da parede ou com o
ângulo da incidência da radiação e a quantidade de energia recebida pelo elemento (um dos
elementos pode ter aquecido mais do que o outro e apresenta um comportamento
diferenciado).
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Figura 3 – Termograma da parede adjacente (interior)

5.2 Análise de edifício tradicional com Taipa de fasquio - Orvalho
A análise de um edifício tradicional em outra localidade, no Orvalho, permitiu identificar
claramente a utilização de outra técnica tradicional portuguesa, utilizada em paredes
interiores e exteriores, denominada de taipa de fasquio [8]. A Tabela 2 apresenta as imagens
recolhidas, sendo possível identificar o ripado horizontal denominado de ‘fasquio’, que
apresenta uma temperatura superior à zona preenchida com argamassa. Esta diferença de
temperaturas está relacionada com a densidade do material, considerando que a argamassa é
mais densa emite menos radiação porque necessita de mais energia para atingir temperaturas
mais elevadas do que a madeira.
Tabela 2-Caso de estudo – Orvalho (devoluta)

Esta imagem corresponde a um edifício
localizado no Orvalho, concelho de
Oleiros. É possível identificar
claramente a solução construtiva da
parede, com o termograma captado no
exterior, em taipa de fasquio. A
definição da imagem permite estimar as
dimensões dos elementos e a geometria
das peças.

0.02

.055

1

2
3
4
5

Simulação do esquema da estrutura da
parede
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5.3 Análise de um Centro de Dia (SCMCB) – Castelo Branco
O terceiro caso analisado foi de um edifício localizado no centro antigo da cidade de Castelo
Branco, que foi alvo de intervenção construtiva, sendo atualmente utilizado como Centro de
Dia. As imagens foram captadas após a incidência da radiação solar, ao final do dia com a
temperatura exterior mais amena, quando os elementos se encontravam numa fase de
arrefecimento.
É possível identificar claramente a área da parede que foi ampliada, permitindo o aumento da
cércea do edifício. É possível verificar que a alvenaria em pedra foi mantida, tendo sido
acrescentada altura à parede com a utilização de alvenaria de tijolo. É ainda possível identificar
a utilização de pilares de betão que sustentam a estrutura da cobertura. A Tabela 3 apresenta
as imagens recolhidas e permite visualizar os termogramas analisados.
A diferença de temperaturas entre a alvenaria em pedra e a alvenaria em tijolo pode ser
explicada devido à diferença de densidade dos materiais e à quantidade de energia necessária
para os aquecer. Se o termograma capta a radiação emitida, e considerando que o tijolo aquece
mais rapidamente que a pedra quando submetido à mesma radiação, será natural que atinja
temperaturas superiores, emitindo mais radiação infravermelha. Este fator está relacionado
com a densidade mais uma vez, já que a pedra, mais densa, necessita de mais energia para
aquecer, sendo que o tijolo atingirá temperaturas mais elevadas com maior facilidade. Ao
atingir temperaturas mais elevadas irá libertar mais radiação infravermelha, daí que o
termograma expresse esta diferença de temperaturas.
Tabela 3-Caso de estudo – Castelo Branco (Centro de Dia)

O edifício apresentado localiza-se no centro
antigo da cidade de Castelo Branco. O
edifício foi intervencionado e a imagem
termográfica permite identificar claramente
a ampliação realizada. É possível identificar
a alvenaria em pedra existente, assim como
a zona ampliada em tijolo.

A identificação deste tipo de soluções pode ainda contribuir para a identificação de causas de
patologias que possam surgir no futuro. Caso a parede venha a apresentar fissuração na zona
de transição entre os materiais, a aquisição de um termograma com a identificação da mesma
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

314

permitirá aferir a causa da sua ocorrência, sem a necessidade de se recorrer a ensaios que
possam danificar o elemento.

5.4 Análise de um edifício corrente ampliado – Castelo Branco
O quarto edifício analisado é representativo da construção corrente, possivelmente da década
de 80. A análise do termograma permite a identificação da solução construtiva do pano exterior
da alvenaria (sendo que não é possível aferir a utilização de paredes simples ou duplas). A
imagem exterior do edifício permite ainda a identificação da estrutura em betão armado,
nomeadamente da laje e dos pilares no cunhal. É possível perceber a diferença na geometria
entre o pilar do rés-do-chão e do 1º andar, assim como a interrupção do pilar a meio do 1º
andar. Esta interrupção coincide com a existência de uma viga inclinada, com a mesma
inclinação da cobertura.
A área A, em análise, foi assinalada na tabela 4, na imagem que apresenta o edifício na
globalidade. É possível perceber o paralelismo entre a viga inclinada na parede do 1º andar e a
cobertura. O termograma sugere ainda que a alvenaria em tijolo acima da viga inclinada possui
uma temperatura diferente do pano de tijolo abaixo. Se juntarmos esta informação com a
descontinuidade do pilar e as diferentes dimensões dos elementos, podemos deduzir que foram
utilizados diferentes tipos de tijolos, sendo possível supor que acima da viga são tijolos maciços
e abaixo furados. Tal fato também é corroborado pela diferença de temperaturas presente no
termograma que indica materiais com diferentes densidades.
Tabela 4 -Caso de estudo – Castelo Branco (Habitação)

O termograma permite identificar
claramente a laje em betão e a parede
de alvenaria de tijolo. É ainda possível
identificar o material empregue na
guarda das varandas, com alvenaria de
tijolo. O sombreamento de algumas
áreas da imagem compromete a
captação da radiação emitida, sendo que
estas áreas aparecem com temperaturas
inferiores.

A

As imagens captadas permitem a identificação de diferentes materiais, sendo que os
termogramas identificam claramente a diferença de capacidade de emissão de radiação de
cada um deles. Se esta diferença está relacionada com a emissividade do material, que por sua
vez irá emitir mais radiação a temperaturas mais elevadas, torna-se claro que a sua capacidade
de absorção de energia e a quantidade de energia necessária para aquecê-lo são fundamentais
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para a correta interpretação das imagens. Estas características estão diretamente relacionadas
com a sua densidade do material e o seu calor específico. Se a densidade está relacionada com
a massa volúmica, o calor específico define a variação térmica de determinada substância ao
receber determinada quantidade de calor. Ora, se o calor específico do betão e do tijolo são
semelhantes, o que significa que o mesmo volume teria a mesma variação ao receber a mesma
quantidade de energia (radiação direta), a densidade varia significativa, pelo que o volume de
betão é muito superior, levando mais tempo a aquecer quando sujeito à mesma quantidade de
radiação.
Outro aspeto interessante é a descontinuidade na varanda. É percetível uma linha horizontal a
meio do corpo saliente do edifício. Ao se analisar a imagem do edifício, apresentada na Figura
4, percebe-se que se trata de uma alteração ao existente, sendo que a guarda da varanda foi
substituída por um pano de tijolo que permitiu o fechamento de uma parcela da mesma.

Figura 4– Termograma da parede adjacente (interior)

6. Conclusão
A evolução das câmaras de infravermelhos e a sua portabilidade são fatores importantes que
facilitam a sua utilização. No entanto, importa referir a necessidade da correta interpretação
dos termogramas, tendo em consideração as diferentes características dos materiais e as
condições do ambiente exterior e interior. Há que se considerar os fatores que intervém na
radiação infravermelha emitida pelo material, nomeadamente a radiação emitida pelo próprio
material, pelos corpos adjacentes e refletida pela atmosfera. Estes fatores são definidos
através dos parâmetros de emissividade, coeficiente de absorção e reflexão.
A utilização da termografia de infravermelhos já comprovou a sua eficácia em diversas áreas,
nos edifícios e instalações industriais tem sido largamente utilizada ao nível dos equipamentos.
No entanto, a captação de termogramas também permite a identificação dos elementos
construtivos utilizados nos edifícios, tornando-se assim um aliado importante na inspeção de
edifícios construídos, contribuindo para o processo de diagnóstico das soluções e materiais
utilizados. Este diagnóstico torna-se determinante na escolha das estratégias de intervenção,
compatibilizando materiais e técnicas.
O presente trabalho comprova a possibilidade de detetar diferentes elementos estruturais
utilizados na construção, bem como alterações estruturais onde diferentes tipos de matérias
tenham sido utilizados.
Existe ainda um grande potencial de utilização desta técnica para se detetar possíveis defeitos
na estrutura, nomeadamente quando parâmetros relacionados com a massa dos elementos e a
quantidade de calor forem considerados (utilizando-se a técnica de termografia ativa).
Particularmente quando o sol é utilizado como fonte de calor e a análise dos termogramas
tenha em consideração o horário em que o termograma foi obtido. Reforça-se que o presente
trabalho foi realizado com a premissa da termografia ativa, tendo o sol como fonte de radiação
para aquecimento dos elementos analisados, tendo sido realizada uma análise visual dos
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

316

termogramas. Há que se relacionar os termogramas com outros parâmetros relevantes na área
da térmica dos edifícios, nomeadamente a densidade dos materiais e a sua inércia térmica.
Estes são aspetos que serão explorados na continuidade de desenvolvimento do presente
trabalho, ainda em fase de elaboração.
Pretende-se ainda que o trabalho seja um contributo para um melhor entendimento sobre a
interpretação de termogramas, assim como para a compreensão dos períodos mais adequados
para a captação de imagens com recurso a câmaras de infravermelhos.
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Abstract
Masonry arch bridges are generally old structures with historical and patrimonial value built
based on empirical rules for small traffic loads. Identification of the dynamic properties could
be an important parameter to evaluate the response of such bridges to actual traffic loads and
to update numerical models used to study its structural response. Thus, this paper presents a
expedite method to determine vertical natural frequencies for a set of several masonry arch
bridges located in Bragança district, Portugal. The dynamic properties were obtained through
environmental vibration tests allowing to identify the dynamic properties in the frequency
domain. The identification of the natural frequencies allowed the analysis of the influence of
some geometrical parameters of the bridges and the relationship between these and the
frequency range of the excitation source. Moreover, the database of the study can be used in
future analysis to update FEM models of these structure.
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Frequências próprias na direção vertical de
pontes em arco de alvenaria a partir de medições
expeditas in-situ.
1-Introdução

A importância da preservação e utilização do património cultural foi destacada pelo Conselho
Europeu como um dos princípios para o desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida
de uma sociedade, sendo a valorização desse património um compromisso de todas as partes
envolvidas [1].
Dentre o património cultural de um povo as pontes antigas integram um conjunto de obras,
que ao contrário de ruínas antigas e peças de museus, ainda podem desempenhar o seu
propósito inicial, ou seja, podem ser mantidas funcionais [2].
Em todo o continente europeu é comum encontrar pontes históricas, que apesar da idade
ainda fazem parte da estrutura viária. Em Portugal existem inúmeras pontes nomeadamente
pontes em arco de alvenaria, como as apresentadas na figura 1 que são caracterizadas como
obras antigas com interesse histórico e patrimonial, já que seu uso é pouco relatado
atualmente, seja por seu processo construtivo que exige habilidade para conseguir uma boa
aparência ou pelo desenvolvimento de materiais mais resistentes e econômicos.

(a)
(b)
Figura 1 – (a) Ponte de pedra sobre o rio Tuela (b) Ponte velha de Gimonde

Essas estruturas foram construídas baseadas em conhecimentos empíricos e para um tráfego
essencialmente diferente do que atua hoje sobre a estrutura, além disso, nessas estruturas
que em seu projeto não foram consideradas os aspetos dinâmicos, é fundamental verificar as
propriedades dinâmicas estruturais, nomeadamente as frequências próprias, tendo em vista
que para evitar a ocorrência do fenómeno de ressonância as frequências próprias da estrutura
devem estar fora da faixa de frequências provocadas no uso da mesma.
A ocorrência desse fenómeno pode provocar deformações e danos estruturais, que podem
comprometer a segurança da estrutura, podendo levar ao seu colapso parcial ou total.
Ademais, é de suma importância para essas estruturas estabelecer correlações que auxiliem a
prever as frequências próprias por intermédio das suas características geométricas, já os que
estudos específicos e realizações de ensaios são em geral onerosos. Nessa conjuntura, estudos
anteriores [4,5], apresentam correlações entre a frequência própria vertical e a largura do
vão livre de diversos tipos de pontes, contudo não abrangendo especificamente as pontes em
arco de alvenaria.
O presente artigo tem como objetivo a identificação das frequências próprias associadas aos
modos verticais de um conjunto de trinta e três pontes em arco de alvenaria no Distrito de
Bragança, Portugal, por meio de ensaios de vibração ambiental, também conhecidos como
output-only, com processamento e a análise dos sinais utilizando o método de Welch [6], no
domínio da frequência, utilizando a técnica de peak-piking para identificar as próprias
frequências.
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2 – Metodologia

A análise experimental modal permite avaliar in-situ as propriedades dinâmicas da estrutura,
determinando a frequência natural, as configurações e amortecimento dos modos de
vibração. Para realização de ensaios em estruturas já em utilização a técnica de ensaio do
tipo output-only é a que prevê o melhor custo-benefício comparados aos ensaios de vibração
forçada, pois não é necessário o uso de equipamentos de excitação, não interrompe o uso
corrente da estrutura, apresentando vantagens tanto com relação ao custo quanto a
facilidade de execução do ensaio, principalmente em estruturas civis, como é o caso das
pontes em arco de alvenaria, que são geralmente difíceis de excitar.
Esta metodologia de ensaio requer que a estrutura no seu uso corrente seja excitada
suficientemente pelas cargas dinâmicas incidentes na estrutura, como vento, tráfego,
microterremotos, indústrias, etc., para que se possa mensurar a resposta a essas excitações
dinâmicas, e posteriormente identificar os parâmetros modais da estrutura. Nas pontes em
geral a passagem de um veículo excita diversos pontos da estrutura, sendo o tipo ideal de
excitação, possibilitando que uma ampla gama de modos sejam excitados e permitindo a
aplicação da técnica output-only.
Os ensaios foram realizados em um conjunto de trinta e três pontes em arco de alvenaria,
existentes no distrito de Bragança sujeitas a tráfego rodoviário, representadas na figura 3 que
foram selecionadas a partir de um estudo anterior [7], que caracterizou geometricamente
estas estruturas.

Figura 2 - Localização das pontes no distrito de Bragança
Fonte: Adaptado de [7].

A campanha de ensaios foi realizada um sistema de aquisição de dados composto por uma
placa de aquisição de dados NI USB-4431 com 4 canais de entrada, resolução ACD 24 bits, taxa
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de amostragem de 1 kS/s à 102,4 kS/s e resolução 2,10 mS/s, um acelerômetro sísmico
uniaxial ICP® modelo 393A03, com sensibilidade 1000 mV/g, faixa de frequência de 0,5 à 2000
Hz e um computador portátil com software SignalExpress ©. Para fixação do acelerómetro na
estrutura, utilizou-se uma argamassa de secagem rápida, que permite a planificação da
superfície de forma que o eixo sensível do acelerômetro esteja alinhado com a direção da
medição pretendida (vertical) e o acoplamento rígido do acelerômetro com a utilização de
cola instantânea atendendo as recomendações da ISO 14963 [8] e ISO 5348 [9]. Na figura 3
observa-se os equipamentos utlizados para realização dos ensaios.

Figura 3 – Equipamento de medição durante realização de ensaio uniaxial.

A locação dos acelerómetros foi realizada sobre o tabuleiro (medição na direção vertical)
sendo longitudinalmente a meio vão de um dos vãos principais da ponte e transversalmente
nas duas extremidades da secção conforme observa-se na figura 4.
Os ensaios foram pré-configurados no software SignalExpress © utilizando os dados dos
acelerômetros e estabelecendo alguns parâmetros necessários à aquisição de dados. Os
parâmetros estabelecidos foram: modo de aquisição definido como amostras contínuas; taxa
de amostragem fs=1000 Hz (mínima do software) e tempo de ensaio 600 segundos [10].

(a) Locação longitudinal
(b) Locação transversal
Figura 4 – Locação dos acelerômetros

O processamento e análise de sinal foi realizado utilizando o método descrito por Welch [6]
que consiste na divisão de uma série temporal em n segmentos, que podem ser sobrepostos. É
aplicado então uma “janela” a cada segmento e calculado o periodograma modificado para
cada segmento por meio da aplicação da transformada de Fourier, obtém-se assim n
periodogramas modificados. Para a representação do espectro final é computada a média dos
n espectros.
Para a definição do tamanho ideal dos segmentos, considerou-se que como tratam-se de sinais
aleatórios, os erros normalizados podem ser calculados pela equação (1) para uma
sobreposição de sinal de 50% [11]. Optou-se pela subdivisão em 60 segmentos, gerando um
erro relativo εr=11,16% com uma resolução de frequência Δf=0,1 Hz.
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(1)
Outro parâmetro definido para o processamento de sinal foi a decimação de sinal com fator
10 e interpolação linear, isso acarretou em uma redução da frequência máxima que pode-se
identificar sem que ocorra erro de aliasing, assim sugere-se que a frequência máxima de
interesse passa a ser 40% da nova frequência de amostragem [10, 11]. Desta forma, como a
nova frequência de amostragem é fs =100 Hz, a frequência máxima de interesse será 40 Hz.
Os sinais foram tratados com filtro passa-banda com uma frequência de corte inferior em 1 Hz
e frequência de corte superior, em 40 Hz, com design do filtro IIR de tipologia Butterworth e
ordem 8 e aplicação de uma função de janela do tipo Hanning ao sinal, sendo esta a que
atende as demandas de [6, 12].
Os gráficos de densidade espectral de potência (PSDs) foram obtidos com a aplicação da
transformada rápida de Fourier (FTT) no software SignalExpress © utilizando o modo de média
peak hold, que mantém os níveis de picos de uma FTT para a próxima [13]. Obtém-se assim
dois espectros de potência para cada ponte, sendo computada a média entre os dois para a
seleção das frequências próprias associadas aos modos verticais, conforme apresentado na
figura 5. Para determinação das frequências próprias foi utilizada a técnica peak-piking
manualmente que consiste em selecionar os picos apresentados no PSD.

Densidade Espectral de Potência
Potência (g²/Hz rms)
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3,00E-08
2,50E-08
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Figura 5 – Densidades Espectrais de Potência (PSDs) na direção vertical para ponte Nova de Gimonde
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3 – Análise de resultados

As análises e comparações foram realizadas apenas para a primeira frequência vertical, sendo
esta a de maior interesse para este tipo de estrutura. Os valores das frequências identificadas
para o modo vertical variam de 6,2 à 25,5 Hz, na figura 6 é apresentada a distribuição dessas
frequências em categorias.

Distribuíção das frequências do primeiro modo
vertical
45.45%
36.36%

0.00%
0-5

12.12%
5 - 10

9.09%
10 - 15
15 - 20
Frequência (Hz)

>20

Figura 6 –Distribuição dos valores de frequência do primeiro modo vertical em categorias

Observa-se na figura 6 que 36,36% das pontes apresentam frequências na faixa de 10 a 15 Hz,
gama esta que condiz com as de frequências naturais dos veículos relacionada a vibração dos
eixos dos veículos [4].
A partir dos dados geométricos de cada estrutura descritos em [7], realizou-se correlações
entre os parâmetros geométricos de cada estrutura e a frequência própria do primeiro modo
vertical.
Para efeito das análises das correlações, as pontes foram categorizadas em estruturas simples
(profundidade da estrutura de alvenaria igual a largura do tabuleiro) ou alargadas (demais
estruturas); vão profundo (a relação entre a altura e a largura do arco é superior a 0,4); vão
do arco (pequena com vão inferior a 7,5 m e média com vão compreendido entre 7,5 e 15m).
Foram realizadas correlações utilizando entre parâmetros utilizando lei de potência e linear,
na tabela 1 são apresentadas as correlações mais significativas obtidas, sendo os parâmetros
geométricos apresentados na figura 7.
Tabela 1 - Correlações significativas para estimativa da frequência do primeiro modo vertical

Potência y=a.x^b

Linear y=c.x+d

Alvenaria

Variável
(x)

a

Geral

h¹/L

18,6620

0,1323 0,1022

20,7160

11,8490 0,1285

Pequena

L (m)

39,1050

0,5310 0,3699

-1,6938

25,5500 0,3971

Média

h¹/L

359,7800 1,4343 0,8141 182,3300

-4,6983 0,8507

Média

ht (m)

12,6920

4,8178

Alargada

Profundo

Simples

Profundo

b

0,6184 0,5318

y = Frequência (Hz)
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R²

c

7,8515

d

R²

0,6185

Figura 7 – Esquema de ponte e arco de alvenaria e seus parâmetros geométricos

É possível observar na tabela 1 que os valores de correlação são baixos quando englobadas
todas as estruturas e em que as correlações lineares apresentam valores ligeiramente
superiores, isso ocorre devido a grande dispersão dos resultados.
Como estudos anteriores de outros tipos de pontes, apontam para leis de potência
correlacionando a frequência com o vão máximo do arco. Optou-se por realizar essa
correlação para as pontes em estudo, conforme apresentado na tabela 2, contudo obtém-se
uma correlação muito baixa entre os dados.
Tabela 2 – Parâmetros lei de potencia de L

Potência y=a.L^b
Alvenaria
Geral

a

b

R²

21,4160 -0,2170 0,0716

y = Frequência (Hz) L = vão livre (m)

Os valores de frequência em função do vão livre máximo do arco são apresentados no gráfico
da figura 8, juntamente com a lei de potência de L apresentada neste estudo e as leis
propostas por Cantieni [4] e Oliveira [5].

Frequência fundamental em função do vão máximo
40.0
35.0

Frequência (Hz)

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.00

2.00

4.00

21,4160 L-0,217 Lei proposta

6.00

8.00
10.00
L (m)

95,4 L-0,933 Cantieni (1983)

12.00

14.00

16.00

65,455 L-0,8109 Oliveira (2004)

Figura 8 – Frequência fundamental em função do vão máximo
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Na figura 8 é possível observar claramente a dispersão dos resultados de frequência em
função do vão máximo, o que já era esperado pois como comportamento dinâmico das
estruturas, em geral, depende de fatores intrínsecos da estrutura como a massa, a rigidez e o
amortecimento estrutural, esses fatores estão diretamente relacionados com os materiais
constituintes da estrutura, técnicas de construção e características geométricas, que nas
pontes em arco de alvenaria não são padronizados e variam de estrutura para estrutura,
dificultando assim a previsão do comportamento estrutural frente a carregamentos
dinâmicos.
Verifica-se que as leis propostas por Cantieni [4] e Oliveira [5] apresentam a tendência mais
significativa de diminuição da frequência com o aumento do vão máximo do arco, e a
correlação proposta apresenta um comportamento mais linearizado, devido a dispersão dos
resultados.

4 – Conclusões

Conclui-se que em geral as pontes em arco de alvenaria apresentam comportamentos
distintos frente aos carregamentos dinâmicos impostos pelo tráfego de veículos. Isso se deve
ao comportamento complexo desse tipo de estrutura, bem como a característica desse
comportamento ser influenciado por diversos fatores, incluindo a presença de danos
estruturais como as fissuras que diminuem a rigidez local da estrutura, alterando assim as
suas propriedades dinâmicas e que não foram analisadas no presente estudo.
Em suma, os valores de frequência tendem a diminuir com o aumento do vão livre, entretanto
as baixas correlações obtidas entre a frequência fundamental do primeiro modo vertical e as
características geométricas das pontes em arco de alvenaria, indicam a necessidade de
ampliação da amostra para aumentar a representatividade estatística dos resultados obtidos.
Para além disso os autores consideram importante a aplicação de estudos mais específicos nas
pontes que apresentam frequências próprias na faixa de 10 a 15 Hz, assim como a análise dos
sinais de aceleração obtidos nos ensaios em softwares específicos para aplicação de variantes
da técnica peak-piking mais avançadas para determinação das frequências e que permitam a
determinação dos coeficientes de amortecimento, e a comparação entre resultados obtidos
por técnicas no domínio do tempo e técnicas de determinação no domínio da frequência.
Além disso, considera-se importante que estudos futuros analisem a influência do material de
enchimento sobre o arco e do atual estado de conservação da estrutura nas frequências
naturais dos modos verticais.
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Abstract
The effects of greenhouse gas emissions and increased energy consumption have led humanity
to develop renewable energy technologies and to re-evaluate clean energy sources, leading to
a more sustainable future. A simple and less expensive alternative is the use of commercial
reverse mode water pumps used as hydraulic turbines. Pump-as-Turbine (PaT) technology has
been analyzed in different applications in the context of mini-hydro plants or energy recovery
systems. Such machines can be installed in water distribution networks, taking advantage of
the gap between the distribution reservoirs to produce electricity. One of the main benefits of
PaT is meeting the electricity demand in farms or isolated regions, as can be seen in some
situations of water collection and distribution, which are not met by the public power grid. Due
to its design, the efficiency of a PaT is known to be lower than a conventional hydraulic turbine
installation, but the relative costs associated with purchasing a commercial pump are
considerably lower than those of a hydraulic turbine. This case study will evaluate the specific
installation of a PaT to predict the technical results between two water distribution reservoirs
in the city of Covilhã - Portugal. The importance of this study is to show the technical details
involved in this type of installation, as well as its potential for positive impact on society,
adopting the concept of living laboratory. This case study is prepared as part of the
international collaborative research project EdGeWiSe - Energy and Water Systems Integration
and Management, whose main line of research is the contribution to the integration of water
and energy systems into a single highly efficient system.
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Impacto do controlo de nível do reservatório na
produção de energia num sistema de distribuição
de água
1. Introdução e Enquadramento
O cenário global de energia está em constante mudança, tanto como resultado da economia
relacionada com a procura de energia e o consequente stress hídrico, quanto às mudanças
climáticas, o que nos obriga a tomar ações imediatas e concertadas para deter o aumento das
emissões de gases de efeito estufa (GEE) [1]–[3].
A energia renovável é destacada pela estratégia da Energy Union como parte dos esforços
necessários para descarbonizar o sistema energético. Foi definido pelo programa Europe
2020, em conformidade com o quadro da política climática e energética para 2030, o ,
aumento da quota de energias renováveis para 20% até 2020 e para 27% até 2030. Serão
investidos 29 mil milhões de euros pela política de coesão da UE (no período de 2014 a 2020)
para estudos e investimentos relacionados com a energia sustentável [4]. Portugal alcançou
resultados bastante satisfatórios nos últimos anos e manteve uma posição de destaque no
contexto internacional em relação ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis (FER)
e na redução de emissões de GEE (diminuição de 16,6% em 2016 em comparação a 2007) [5].
Investigações relacionadas com o uso de bombas inversas têm sido realizadas, começando
com Kittregde e Thoma [6] há mais de 80 anos, que mostram que este tipo de aplicação pode
ser implementado com eficiência.
Modelos teóricos e investigações experimentais foram realizadas para estimar o ponto mais
eficiente (BEP) das máquinas hidráulicas [7], [8]. Uma das restrições para a previsão da
produção de energia das bombas centrífugas em modo turbina (PaT) é a variedade de
geometrias e projetos e, na maioria dos casos, uma estimativa rigorosa pode ser alcançada
apenas através de investigação experimental [9].
Projetos de energia hidroelétrica que produzem entre 5 kW e 100 kW são as opções mais
utilizadas para gerar eletricidade usando pequenos fluxos de água. O custo operacional de
tais centrais é baixo, mas o custo de capital inicial é relativamente alto. Nos projetos de
microprodução, os custos dos equipamentos podem ser reduzidos com a utilização de bombas
centrífugas comerciais, fazendo com que se tornem economicamente viáveis e acessíveis. O
uso de bombas centrífugas comerciais em modo inverso que funcionam de maneira
semelhante às turbinas Francis, é uma das maneiras mais fáceis de reduzir o custo do
equipamento e pode ser usado como uma alternativa à turbina hidráulica convencional [10],
[11]. Estes dispositivos têm algumas vantagens em relação às micro turbinas convencionais,
incluindo baixo custo, disponibilidade de reposição de peças, robustez, disponibilidade para
uma ampla gama de caudais e dimensões padrão, bem como simplicidade na instalação.
As desvantagens do uso de bombas centrífugas no modo inverso, comparativamente ao
equipamento convencional, consistem principalmente numa baixa eficiência em carga parcial,
falta de controlo hidráulico e de rotação e baixa previsibilidade de desempenho.
A seleção do equipamento a ser instalado começa com a aquisição dos dados referentes à
altura da queda de água, histórico de caudais e condições individuais do local definido para a
implementação do equipamento. A diferença de nível do escoamento disponível para a
unidade produtora de energia é chamada de Queda Bruta, que no caso de uma instalação
entre reservatórios, é igual à diferença de altura entre os níveis dos reservatórios superior e
inferior. Esta avaliação requer atenção especial, pois a queda considerada no projeto é muito
importante para atingir o nível de eficiência correto da PaT.
A energia fornecida por uma bomba como turbina (PaT) inserida num sistema de produção
energética depende essencialmente da queda útil disponível - Hu (diferença de nível nas
seções a montante e a jusante) e do fluxo de água turbinado – Qt, além disso, é necessário
considerar a variação desses dois parâmetros no espaço temporal, avaliando de que forma os
valores de Qt e Hu variam ao longo de um determinado período de exploração. É importante
considerar a variação dada pelas estações do ano e, se possível, a variação histórica do local
de implementação do sistema.
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A queda útil (ou líquida) é a que será usada no cálculo de produção de energia. É calculada
pela diferença entre a queda bruta e as perdas hidráulicas na conduta adutora entre ambos os
reservatórios. As perdas hidráulicas podem variar de acordo com as características específicas
de cada instalação e devem ser calculadas usando os princípios gerais de hidráulica. Além das
perdas de carga, deve também ser incluída uma estimativa de perda através da estrutura de
ligação aos reservatórios. As perdas hidráulicas através da turbina geralmente são
contabilizadas na eficiência do equipamento. A potência teórica capaz de ser produzida no
sistema PaT pode ser expressa por:
Pt = Qt x Hu x γ
Onde:

(1)

Pt = Potência teórica, W;
Qt = Fluxo de água turbinado, m3/s;
Hu = Queda útil, m;
γ = Volume específico do fluido, N/m3.

O valor calculado por (1), excede a energia cedida à bomba de turbina pelo fluxo, uma vez
que existem perdas na passagem de água pelas juntas do equipamento e perda de energia do
fluxo dentro da máquina. Portanto, é necessário introduzir um fator para combater essa
perda de capacidade, geralmente denominada de rendimento - η, dando lugar a uma nova
aquação denominada de Potência Líquida.
As curvas de desempenho das PaTs têm características de eficiência. O erro máximo mostrado
nas tabelas é de aproximadamente três por cento. Tais curvas podem ser usadas para
determinar a potência de saída da turbina e do gerador quando a queda e o fluxo da água são
parâmetros conhecidos. Dada a capacidade da turbina selecionada, a potência produzida na
queda e no fluxo pode ser determinada a partir das curvas pela seguinte fórmula:
Pt = Qt x Hu x γ x ηtb
Onde:

(2)

ηtb = Eficiência da PaT.

De forma a otimizar a potência, conclui-se que o fluxo turbinado deve ser aumentado
juntamente com a altura útil da queda e, da mesma forma, quanto maior a queda útil, menor
o fluxo necessário para gerar quantidades semelhantes de energia. A potência fornecida pela
expressão (2) é maximizada quando coincide com o ponto de melhor eficiência de operação
da turbina (BEP).
A restrição de equipamentos disponíveis conduz tipicamente a eficiências abaixo dos pontos
BEP dos produtos [12]. Muitos estudos teóricos e experimentais foram realizados para prever
o desempenho das PaTs, mas nenhum método é confiável para toda a faixa de velocidades
específicas e os resultados obtidos tiveram um desvio de quase ± 20% dos dados experimentais
[13]. Algumas investigações experimentais foram realizadas para avaliar o rendimento de
PaTs. As tabelas de fatores de conversão foram desenvolvidas por Chapallaz et al. [14] a
partir da velocidade específica das bombas, obtendo na maioria dos casos resultados dentro
de limites aceitáveis, mesmo para pontos distantes do BEP. Outros estudos tentaram definir
fatores diretos de comparação entre bombas e PaTs. Dados experimentais publicados por Smit
determinaram um fator de 1,65 para o caudal e 2,0 na queda, enquanto a publicação de
Nepal Micro Hydropower [15] obteve resultados de 1,25 para o caudal e 1,38 para a queda.
Posto isto, observa-se que os fatores podem variar consideravelmente, dependendo do
fabricante e do modelo da bomba. Serão consideradas as curvas de desempenho fornecidas
pelos fabricantes de PaTs, que apresentam em alguns casos eficiências em torno de 70%. No
entanto, a especificação pode ser limitada pelo projeto mecânico, pela tendência de
cavitação por vibração e pela velocidade de rotação do equipamento. As políticas de preço de
eletricidade, período de análise e taxa de juros também podem interferir na seleção de um
projeto de produção de energia económica.
Para obter a viabilidade económica, é importante proceder a uma avaliação de custos.
Reservatórios e componentes de infraestrutura, tais como tubos e válvulas de controlo
disponíveis nos sistemas de distribuição de água, devem ser considerados para reduzir os
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investimentos iniciais e permitir a implementação de PaTs. Adicionalmente, de forma a
viabilizar a implementação da unidade de recuperação de energia, os dados do sistema de
distribuição de água devem ser tratados e analisados para que se possa especificar a melhor
unidade de PaT para o local. A turbina pode normalmente operar fora dos valores de Hu e Qt,
mas é importante prestar atenção aos problemas de cavitação. Os limites operacionais são
difíceis de prever, uma vez que estão relacionados com as características e restrições
específicas de cada local e definidos pelos fabricantes, devendo ser analisados caso a caso.

2. Informações sobre a queda, fluxo e equipamento
Existem alguns fatores básicos que podem afetar a precisão nas análises de produção da
energia para uma PaT, tais como avaliações de recursos de fluxo de água, as curvas de
potência da turbina e a avaliação da queda líquida de água disponível.
Avaliações de recursos de fluxo de água: Nos estudos iniciais de uma instalação de PaT, uma
análise do local com base numa avaliação simplificada dos recursos de fluxo de água pode ser
feita tendo em conta os valores médios do fluxo, de preferência deve também ser seguida por
alguns estudos e análises mais detalhados que possam incluir a recolha de dados de variação
de fluxo para aumentar a precisão da estimativa de produção de energia.
O histórico do fluxo de água irá determinar a capacidade da turbina e será expresso em
volume por segundo. Para que se possa entender o recurso de fluxo de água num local
específico de micro turbina, existem diversas metodologias, geralmente começando por uma
estimativa aproximada. A medição pode ser feita por métodos de contenção, flutuador ou
açude e pode fornecer uma indicação dos recursos hídricos, porém podem ter uma precisão
muito baixa. No presente caso de estudo, foram disponibilizados alguns dados recolhidos do
sistema de distribuição de água do município. Os projetos topográficos e de instalações
existentes a serem utilizados ajudarão a determinar a perda de carga das condutas e a
determinação da capacidade líquida de produção.
Avaliação da queda útil: Para uma avaliação de instalação de uma PaT bem-sucedida, é
essencial entender as características e restrições do terreno local (construções, árvores,
declives etc.). Os regulamentos e normas de segurança também são importantes para
definição da instalação em locais urbanos. A determinação da queda de água pode ser feita
por medição de pressão ou distância vertical. Um altímetro ou gráficos topográficos podem
ser usados para uma estimativa aproximada, mas medidas específicas do local proposto
devem ser feitas antes da execução dos cálculos finais.
Curvas de potência da PaT: O relatório de avaliação deve fornecer informações para escolher
o tamanho e o modelo da turbina que atenda aos requisitos do local e do equipamento,
definindo o modelo apropriado para o local, considerando o fluxo, a queda e os fatores
económicos. Todos os equipamentos rotativos exigirão manutenção, os fabricantes devem
fornecer o seu plano de operação e manutenção, bem como peças de reposição. Considerando
os sistemas descentralizados de distribuição elétirca, os requisitos de um sistema de
armazenamento por meio de bateria e outros recursos de controlo de energia devem ser
considerados e analisados.

3. Estudo de Caso – PaT na cidade da Covilhã
Este estudo foi realizado a partir dos dados fornecidos pelo distribuidor de água do município,
recolhidos através dos equipamentos de controlo de nível e de caudal dos reservatórios
definidos para a instalação de um projeto piloto, com o objetivo principal da avaliação
preliminar do potencial hidráulico da instalação da turbina. A planta piloto deverá ser
localizada no município de Covilhã, distrito de Castelo Branco, em Portugal. Os dados de
medição do fluxo de água (Figura 1) foram recolhidos por medidores de caudal que fornecem
medições discretas em m3/h com períodos de intervalo variáveis durante três anos
consecutivos (2015-2017). A maior parte dos dados apresenta intervalos de aproximadamente
24 horas e o caudal médio anual é de 115 m3/h, sem crescimento considerável nos três anos
analisados. Uma análise mais profunda dos dados principais mostra variações significativas de
máximos e mínimos para o período analisado.
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Figura 1 – Distribuição do fluxo médio mensal com máximos e mínimos.

Os dados iniciais disponíveis mostram que as medições registadas têm intervalos de
aproximadamente 24h, mas em alguns casos esse intervalo aumenta para 48h e 72h. Como o
equipamento deverá operar num sistema de distribuição de água potável e o fluxo de água
dependerá do consumo de água da população, é importante considerar variações diárias e
sazonais ao calcular a energia disponível nos sistemas de distribuição de água, verificando a
variação horária do fluxo para especificar corretamente o sistema PaT sem comprometer a
disponibilidade de água do sistema. Também foram analisados os dados recolhidas pela
mesma fonte, com outros equipamentos, considerando principalmente um intervalo de 2 ou 5
minutos no ano de 2017 (Figura 2). A análise destes dados é importante para entender as
variações diárias e relacioná-las com a capacidade de armzenamento do reservatório para
avaliar a disponibilidade de fluxo de água para o sistema de produção energética. Os dados
foram manipulados eliminando períodos offline do sistema de recolha, evitando a
desqualificação dos resultados. Considerando aproximadamente 220 mil dados disponíveis, o
cálculo mostrou que o caudal médio anual permaneceu aproximadamente constante, com o
valor de 118m3/h. Os resultados do fluxo médio diário com dados recolhidos a cada 2 a 5
minutos mostram o pico de consumo no início da tarde e à noite e também uma redução no
consumo durante as primeiras horas do dia. Também foi possível verificar a estabilidade da
distribuição diária durante os meses do ano, representada na figura em baixo.
Distribuição de fluxo diária [m3/h]
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Figura 2 – Distribuição do fluxo médio diário (intervalos de 2 a 5 minutos).

Os dados de caudal devem ser avaliados para evitar erros relacionados com o uso do caudal
médio de água e impedir que o sistema de geração de energia cause indisponibilidade de
água, além de funcionar de maneira adequadamente eficiente; as flutuações devem ser
consideradas. Se esta etapa fosse ignorada, o equipamento poderia ser sub ou
sobredimensionado devido à concentração do fluxo de água num determinado período do dia.
Se a turbina fosse sobredimensionado, seria desligada ou operaria em baixa velocidade (se o
controlo de velocidade estiver disponível) num período de baixo consumo de água, gerando
uma produção de baixa eficiência, por outro lado se o equipamento tiver sido subestimado,
um grande volume de água tende a ser perdido nas conexões de derivação do reservatório
inferior para permitir a garantia da disponibilidade de água potável para a população,
considerando a variação do consumo de água e o controlo de volume do reservatório,
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prevendo consumos de segurança para incêndios, aumentos imprevistos de procura e
problemas no sistema de captação. O gráfico em baixo (Figura 3) apresenta a instalação de
uma PaT entre o reservatório superior e o reservatório inferior, com um fluxo de água
definido para 115m3/h, valor calculado através do fluxo médio anual do sistema, sem
controlo de fluxo. A utilização da PaT com eficiência pressupõe um fluxo de água com pouca
variabilidade, o que permite que o equipamento seja regulado próximo do seu melhor ponto
de eficiência (BEP). É também necessário o uso do controlo de nível no reservatório inferior
que abrirá uma válvula quando o nível do reservatório estiver abaixo do máximo, neste caso,
abaixo de 4,0 m.

Figura 3 – Modelamento nível do reservatório sem tubulação de by-pass.

Como pode ser observado na figura anterior, houve um aumento no consumo de água por
volta do dia 15 de fevereiro, período após o qual o sistema não conseguiu reabastecer
rapidamente a água no reservatório inferior, deixando o nível da água potável criticamente
baixo. Uma maneira de corrigir o problema é controlar o nível crítico. Para isso é necessário
usar outro controlador de nível para que não haja interrupções no fornecimento de água. Tal
controlador de segundo nível, neste caso de estudo, ativará a entrada de água pelo canal
original, para um fluxo de 250 m3/h quando o nível mais baixo da reserva atinge 3,7 m,
garantindo o abastecimento de água ao reservatório inferior, utilizado para a distribuição de
água potável. Para esclarecer o entendimento dos níveis de controlo, a Figura 4 mostra um
esboço do esquema da instalação.

Figura 4 – Esboço do sistema de controle do reservatório com tubulação de by-pass.

Após nova modelação com a inserção do novo nível de controlo para a entrada de 250m3/h,
uma nova simulação foi feita, utilizando os dados do mesmo período estudado anteriormente.
Os resultados são mostrados no gráfico abaixo (Figura 5).
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Figura 5 – Modelamento do nível do reservatório com tubulação de by-pass.
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Em alguns períodos, a PaT foi desconectada pelo comando de nível devido às variações no
consumo de água distribuída pelo reservatório inferior e ao baixo consumo de água. No
entanto, também houve momentos em que a água escoou através do canal original do sistema
de distribuição, sem produção de energia, ao mesmo tempo em que parte do fluxo de
alimentação passou pelo PaT. Aproximadamente 10,3% do tempo estudado (1 ano), a PaT foi
desativada pelo controlo de nível devido ao fato de o reservatório inferior estar cheio e
aproximadamente 10,8% da água passou pela conduta original sem produção de energia,
devido ao nível mais baixo do reservatório estar criticamente baixo. Estes dados são válidos
neste caso de estudo, para os equipamentos considerados que trabalhavam com caudal de
115m3/h. A energia disponível do sistema em questão terá uma redução considerável. O fluxo
de água turbinado será reduzido em 10,7% e o tempo considerado no ano também será
reduzido em 10,3%. Isso levará a uma redução total da energia esperada produzida na ordem
de 20%.
O próximo passo passa por alterar os valores de controlo de nível e avaliar o impacto na
produção de energia. Para isso, o nível de controlo da entrada de água do desvio com caudal
de 250m3/h, será alterado para 3,4 m numa nova simulação. De acordo com os resultados
obtidos, a simulação mostra que a quantidade de água que passa por esta conduta, sem
produção de energia, é de aproximadamente 8,5% do fluxo total e a PaT ficaria 8,0% do
tempo desligada com o reservatório inferior cheio. Uma nova análise com nova alteração do
nível de controlo na simulação para a tubagem de derivação, será feita com um valor
considerado de 2,3 m. Este valor é considerado um volume crítico e não deve ser usado numa
aplicação real. Os resultados serão utilizados apenas para uma investigação técnica do
impacto da especificação do nível de controlo na produtividade energética dos equipamentos
estudados. Com esta consideração, a simulação mostra que a quantidade de água que passa
pela tubagem sem produção de energia, é aproximadamente 6,5% do fluxo total e a PaT
estaria 6,0% do tempo desligado.
Antes de prosseguir com o cálculo da energia esperada para o sistema, é necessário analisar a
instalação em relação à altura dos reservatórios de água e à altura útil para a produção de
energia. Os valores das alturas dos dois reservatórios podem ser vistos nas tabelas de
informações sobre os reservatóriosn (Tabelas 1 e 2), disponibilizado pelos distribuidores de
água do município e encontrar facilmente o valor da altura disponível. Depois disso, é
necessário analisar a instalação e calcular a perda de carga da tubulação que conectará o
reservatório superior ao PaT e posteriormente ao reservatório inferior.
Tabela 1: Principais características dos Reservatórios R02 Superior e R02 Inferior (1/2).

Reservatório Tipo de reservatório Data de construção
R2 superior

Semienterrado

R2 inferior

Enterrado

1943 - 1.ª célula
1990 - 2.ª cálula
1943 - construção
1995 - ampliação

Coordenadas
N

W

40° 16.916'

-7° 30.668'

40° 16.902'

-7° 30.575'

Tabela 2: Principais características dos Reservatórios R02 Superior e R02 Inferior (2/2).

Capacidade total
[m3]

n.º Células

Cota de soleira

Altura
de água

Consumo
Origens de água
médio diário
(dados 2015)

[m]

[m]

[m3/dia]

2 000

2

766,5

4

2 550

1 200

1

747,5

4

2 550

Minas Barragem
68,7%

31,3%

Posteriormente, são apresentados os items que constituem a conexão do sistema e os
comprimentos equivalentes utilizados para o cálculo da perda de carga (Tabela 3).
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Tabela 3: Perdas de carga distribuída e localizada.
Descrição

Comprimento [m] comp equiv. [m]

RESERVATORIO SUPERIOR

0

redução DN150mm x 5"

0
1,2

registro esfera 5"

0,9

redução DN150mm x 5"

1,2

Joelho 90° DN150

4,2

Tubagem PEAD DN 150 PN8

5,74

Curva 45° DN150

1,9

Tubagem PEAD DN 150 PN8

36

Curva 45° DN150

1,9

Tubagem PEAD DN 150 PN8

16,81

Tubagem PEAD DN 150 PN8

13,34

Tubagem PEAD DN 150 PN8

46,7

Curva 45° DN150

1,9

Tubagem PEAD DN 150 PN8

17,88

Curva 45° DN150

1,9

Tubagem PEAD DN 150 PN8

7,53

Tubagem PEAD DN 150 PN8

3,64

Curva 45° DN150

1,9

Curva 45° DN150

1,9

redução DN150mm x 5"

1,2

registro esfera 5"

0,9

redução DN150mm x 5"

1,2

Curva 90° DN150

1,9

Curva 90° DN150

1,9

Caudalímetro DN150

0

Curva 90° DN150

1,9

Curva 90° DN150

1,9

Tee 90° DN150

3,3

redução DN150mm x 5"

1,2

registro esfera 5"

0,9

redução DN150mm x 5"

1,2

Curva 90° DN150

1,9

PAT
147,64

38,3

Usando a equação de Darcy-Weisbach, é possível determinar as perdas de carga distribuída e
localizada da instalação e prever a altura útil do sistema.
Onde:

ΔP = f x L/D x V2/2g

(3)

ΔP = Perda de pressão
f = Fator de fricção
L = Comprimento/Comprimento equivalente
D = Diâmetro interno da tubulação
V = Velocidade média do fluxo
g = Aceleração da gravidade

Após os cálculos, foi possível calcular uma perda de carga de 21,0% e uma altura útil de 12,9
metros. Permitindo, assim, o cálculo da energia prevista do sistema usando (2), considerando
os níveis de controlo definidos anteriormente e o rendimento do PaT a 70%.
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Com os dados simulados para os valores definidos para o nível de controlo, foi possível
construir um gráfico mostrando a relação entre a posição do nível de controlo e a energia
produzida prevista (Figura 6), considerando a água que deverá passar pelo desvio e o tempo
em que o equipamento estaria desligado, de acordo com os dados históricos do sistema de
distribuição de água registados a cada 2 ou 5 minutos no ano de 2017. O gráfico é mostrado
em baixo.

Nível do Controle x Potência
Nível do controle [m]

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

Potência[W]

Figura 6 – Potência x nível de controlo.

Analisando o gráfico, pode observar-se que com uma maior flexibilidade no controlo de nível
do reservatório inferior, existe a possibilidade de aumentar a produção de energia, associada,
no entanto, a um custo de aumento da vulnerabilidade do abastecimento de água à
população. De acordo com o exposto, a produção estimada de energia é reduzida em
aproximadamente 20% do valor considerado apenas para o cálculo tradicional utilizando o
fluxo médio do período. Estes valores são específicos para os volumes dos reservatórios e os
consumos apresentados nos dados do sistema de distribuição para o ano de 2017, mas
mostram a grande importância de se considerar o histórico do fluxo de água quando o local
em análise é inserido num sistema de distribuição de água similar.

4. Conclusões
O objetivo deste trabalho é fornecer orientações na realização de uma avaliação específica
de uma pequena instalação de produção de energia em sistemas de distribuição de água
potável, destacando algumas diretrizes comuns e usando as ferramentas disponíveis. Tais
diretrizes apresentam um conjunto básico de expectativas para um caso específico e não se
destinam a generalizar os resultados das previsões para pequenas centrais de produção
hidrica.
A análise preliminar dos dados disponíveis relativos à distribuição de água e o equipamento
existente são muito importantes para estimar a capacidade de produção de energia num
determinado local. O estudo apresentou os cuidados necessários de forma a analisar os dados
e as informações disponíveis do local, como dos equipamentos existentes e as etapas
fundamentais para calcular a estimativa de produção de energia para uma pequena turbina
hidráulica a ser instalada num sistema de distribuição de água.
A análise dos dados de distribuição de água da região foi realizada e o impacto da variação
temporal do consumo pela população foi avaliado. Foi informada a importância do uso dos
níveis de controlo para aumentar a produção de energia e garantir a disponibilidade de água
para eventos inesperados de consumo, como o combate a incêndios, o aumento da procura ou
problemas na rede de abastecimento. Foi demonstrada a importância da avaliação
aprofundada dos dados para prever o desempenho esperado e os efeitos do nível de controlo
do reservatório, estimando a duração de tempo em que a turbina poderia estar parada devido
a redução de consumo de água e a quantidade de água prevista escoada na tubagem de bypass para manter o volume do reservatório fora do nível crítico de abastecimento, sem
produção de energia.
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Consumidores privados e investidores em energia devem considerar os ganhos estratégicos e
ambientais que dificilmente podem ser ponderados por análises puramente técnicas. As
pessoas interessadas na tecnologia de pequena geração hidroelétrica podem também
beneficiar deste estudo para orientar numa tomada de decisão mais assertiva.
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Abstract
Over the past few decades, road administrations around the world have become aware of the
importance of extending the life cycle of materials that make up the different layers of road
pavements. One of the main problems encountered in road pavements is the formation of rut
depth due to increase in the volume of road traffic and the successive passage of heavy vehicle,
especially in areas with low speeds. The existence of rut depth makes the conditions of comfort
and safety of road users decrease, favoring the water accumulation on the pavement surface,
reducing tire / pavement friction, which can lead to hydroplaning phenomena. The main
objective of this dissertation is to study bituminous mixtures design to be applied in surface
layers to improve the affinity between aggregate and bitumen and, consequently, to increase
resistance to permanent deformation.
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Influência da Adesividade Agregado/Betume
no Desempenho de uma Mistura Betuminosa
1. Introdução
As administrações de estradas em todo o mundo têm tomado consciência, ao longo das últimas
décadas, da importância de alargar o ciclo de vida dos materiais que fazem parte das diferentes
camadas dos pavimentos de infraestruturas viárias, criando programas de apoio ao estudo e
desenvolvimento de novas tecnologias. Esta preocupação tem como objetivo o aumento da
durabilidade dos pavimentos, pois quanto maior for a sua vida útil, menos recursos serão gastos
na sua conservação e reabilitação.
Assim, a necessidade de melhorar a durabilidade das misturas e, consequentemente, o seu
desempenho face à deformação permanente, tem levado ao estudo dos principais fatores que
influenciam a adesividade, como por exemplo a adição de promotores de adesividade incluídos nas
fibras celulósicas. Estas fibras “aditivadas” apresentam várias vantagens, como a boa
disponibilidade e um custo relativamente baixo, têm capacidade de ser recicladas, são
biodegradáveis, não são perigosas para a natureza, apresentam pegada de carbono zero e boas
propriedades mecânicas e físicas (baixa densidade e equilibro da rigidez, tenacidade e resistência
[1, 2]. Um dos principais objetivos da utilização das fibras celulósicas aditivadas com promotor de
adesividade é a inibição do escorrimento do ligante e a melhoria da sua adesividade ao agregado
(problemas vulgarmente observados em misturas betuminosas com agregados granitoides e com
maiores percentagens de betume), evitando a sua perda durante o armazenamento, transporte e
aplicação [3].
O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho e o comportamento de uma mistura
tradicional, do tipo AC 14 surf, e definir a melhor formulação para uma mistura descontínua, do
tipo SMA com adição de fibras celulósicas impregnadas com uma amina. Depois de definida a
composição e produzidas as misturas betuminosas, foi avaliado o seu desempenho através de
ensaios laboratoriais de avaliação da sensibilidade à água e da resistência à deformação
permanente.

2. Materiais e métodos
2.1 Materiais
Este artigo apresenta o estudo de duas misturas betuminosas, constituídas por agregados
naturais de origem granítica, fíler calcário, betume convencional 50/70 (usado em zonas mais
temperadas/frias) e, ainda, fibras celulósicas, aditivadas com promotor de adesividade.
2.1.1

Aditivo

Foram utilizadas fibras celulósicas do tipo Viatop Plus AD10, que se apresentam na forma de
grânulos constituídos por uma mistura de fibras naturais de celulose com betume, e uma amina.
Estas fibras foram incorporadas como aditivo nas misturas betuminosas, de modo a melhorar as
suas propriedades, aumentando a sua durabilidade e o seu desempenho.
Estas fibras celulósicas incluem um aditivo que apresenta diversas vantagens, como a redução
do envelhecimento e a melhoria do comportamento da mistura betuminosa a longo prazo. O ponto
fulcral da incorporação deste aditivo nas misturas betuminosas está relacionado com a melhoria
da afinidade entre a superfície do agregado e o betume, conferida através da ação do promotor
de adesividade e da percentagem de betume que é acrescida à mistura.
As características deste granulado estão referidas na Tabela 1.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

343

Tabela 1 - Características das fibras celulósicas com promotor de adesividade
Do granulado
Grânulos
Aspeto
cilíndricos
Conteúdo de fibras
83%
celulósicas médio
Comprimento
2 a 8 mm
dos grânulos
Diâmetro
médio dos
3 a 5 mm
grânulos
Densidade
aparente
450 a 550 g/l
Análise
granulométrica

max. 7% (#<
3,55mm)

Do betume
Betume de
pavimentação 50/70

≈ 10% (cf. EN
12591)

Do promotor de adesividade
Fatty acid amide
amine

2.1.2

≈ 7%

Ligante

O ligante utilizado na produção das misturas betuminosas foi o betume convencional 50/70
fornecido pela CEPSA Portuguesa, S.A.. A gama de temperaturas recomendadas para o fabrico das
misturas situa-se entre os 151 a 157ºC e para a compactação entre os 142 a 146ºC. Este betume
apresenta uma penetração (@ 25ºC, 100 g, 5 s) de 59 dmm e uma temperatura de amolecimento
de 47ºC.
2.1.3

Agregados

Nesta investigação foram utilizados agregados naturais de origem granítica, provenientes da
região centro de Portugal. Estes agregados apresentam, geralmente, problemas ao nível da
afinidade com os ligantes. Foram utilizados granitos de diferentes frações (bago de arroz, pó de
pedra e brita 5/15) e um fíler de calcário.
A análise granulométrica dos agregados foi realizada de acordo com peneiração, norma EN 9331, cujos resultados estão representados na Figura 1.
Brita 5/15

Pó de pedra 0/4

Bago de arroz

100
90
80
% Passados

70
60

50
40
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20
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0
0,01

0,1

1
Diâmetro das partículas (mm)

10

100

Figura 1 - Curvas granulométricas dos agregados
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2.1.4

Misturas betuminosas

Foram produzidas misturas com e sem adição de fibras celulósicas.
A mistura betuminosa sem fibras celulósicas é do tipo AC 14 surf, uma mistura tradicional
utilizada em camadas de desgaste, cuja dimensão máxima do agregado é 14mm. A mistura com
fibras celulósicas é do tipo Stone Mastic Asphalt (SMA), caracterizada por misturas de agregados
de granulometria descontínua e por quantidades de ligante elevadas.
Os fusos granulométricos utilizados nas misturas de agregados foram os definidos segundo o
Caderno de Encargos Tipo Obra das Estradas de Portugal [4].
Estas misturas betuminosas foram, posteriormente, submetidas aos ensaios de avaliação do
desempenho mecânico descritos na secção Métodos.

2.2 Métodos
O programa experimental foi iniciado pela definição da composição das misturas betuminosas.
Após a seleção da percentagem ótima de ligante para as misturas, foi analisada a influência da
adição de fibras celulósicas com o promotor de adesividade.
O ensaio de afinidade entre agregado e betume permitiu avaliar a influência desta propriedade
na durabilidade e desempenho das misturas betuminosas densas.
O desempenho das misturas estudadas foi avaliado pelo ensaio de sensibilidade à água e de
resistência à deformação permanente.
2.2.1

Ensaio de afinidade agregado/betume

A norma europeia EN 12697-11 descreve o ensaio de afinidade entre agregado e betume através
do registo visual da superfície de agregado coberta com betume. Este ensaio também pode ser
utilizado como ferramenta de apoio no estudo de formulação de uma mistura betuminosa no
sentido de procurar um betume com maior afinidade a um determinado agregado ou vice-versa.
Foi usado o método dinâmico com garrafa rotativa com água destilada, que inclui a preparação
de dois conjuntos de amostras. O primeiro grupo, “sem aditivo”, consiste em envolver 600g de
brita com 16 g de betume e o segundo grupo, “com aditivo”, consiste na adição de fibras
celulósicas com promotor de adesividade à mesma quantidade de agregado e betume. Em seguida,
cada grupo de agregado revestido com o ligante é dividido em três parcelas, cada uma delas é
transferida para garrafas, que posteriormente encher-se-ão de água destilada.
O ensaio inicia com a colocação das garrafas na máquina giratória, com uma velocidade de 60
rotações por minuto e, ao fim de 6 h ± 15 min., é feita a primeira leitura. Depois deste período,
regista-se a percentagem da superfície de agregado ainda coberta com betume e o ensaio
prossegue até perfazer as 24 horas. No final, regista-se novamente a percentagem da superfície
dos agregados ainda revestida com betume.
A afinidade é expressa pelo registo visual da superfície de agregado coberta com betume, em
percentagem da superfície total de agregado, após a influência da ação de agitação mecânica.
2.2.2

Caracterização das misturas

Após a produção das misturas betuminosas, de acordo com o estudo de composição, procedeuse à caracterização das misturas betuminosas AC14 e SMA11-F. As propriedades determinadas
foram a baridade, a porosidade, a estabilidade e a deformação Marshall.
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2.2.3

Ensaio de Sensibilidade à água

O ensaio de sensibilidade à água foi realizado de acordo com a norma EN 12697-12. Por cada
percentagem ótima de betume produziram-se oito provetes cilíndricos. Estes foram separados em
dois grupos. O grupo a seco foi acondicionado ao ar a 20ºC durante um período de 68 a 72h.
O grupo imerso foi previamente submetido a vácuo em água durante 30 minutos com uma pressão
absoluta de 6,7 kPa seguido do banho em água a 40ºC durante 68 a 72 horas. De seguida, os dois
grupos foram ensaiados à compressão diametral de acordo com a norma EN 12697-23 com uma
aplicação de carga a velocidade constante de 50 mm/min. Os resultados do ensaio de sensibilidade
à água são a resistência conservada em tração indireta (ITRS - Indirect Tensile Strength Ratio) pela
EN 12697-12 e a resistência à tração indireta (ITS - Tensile Strength Indirect) pela EN 12697-23.
2.2.4

Resistência à deformação permanente

A resistência à deformação permanente das quatro misturas foi avaliada pelo Wheel Tracking test,
de acordo com a norma EN 12697-22, usando um equipamento de pequenas dimensões e o
procedimento B (ao ar). Foram preparadas duas lajetas por cada mistura, com as dimensões de 30
x 30 x 4 cm, compactadas com uma placa vibratória. O ensaio teve início após 7 dias de tempo de
cura. A temperatura de realização do ensaio foi de 50°C, sendo que as lajetas foram previamente
acondicionadas à mesma temperatura por um período mínimo de 4 h. A carga aplicada foi de 700
N com uma frequência de 26,5 ciclos de carga/minuto. O ensaio terminou quando se atingiram os
10 000 ciclos de carga aplicados.
Os parâmetros obtidos para este ensaio são o declive máximo de rodeira (WTS AIR - Wheel
Tracking Slope in air), a profundidade média proporcional (PRD AIR - mean Proportional Rut Depth
in air) e a profundidade média de rodeira (RDAIR - Mean Rut Depth in air).

3. Resultados e discussão
3.1 Composição das misturas betuminosas
O estudo de composição granulométrica das misturas é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2- Composição das misturas betuminosas (%)
Materiais

AC14

SMA11-F

Betume 50/70 (*)

5,3

5,8

Filler calcário

4,7

7,5

Pó de Pedra

16,1

15,1

Bago de Arroz

21,8

30,1

Brita 5/15

52,1

41,4

Fibras celulósicas com promotor
de adesividade

-

0,3

(*) Percentagem sobre o peso total da mistura betuminosa

3.2 Ensaio de afinidade agregado /betume
Relativamente ao grupo “sem aditivo”, verifica-se através da observação da Figura 2, que após 6
horas de ensaio a percentagem de revestimento é igual a 77% e após as 24 horas é igual a 43%.
Quanto ao grupo “com aditivo”, verifica-se que após 6 horas de ensaio a percentagem de
revestimento com o ligante é igual a 78% e após as 24 horas é igual a 53%.
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Figura 2- Percentagem de revestimento do agregado após 6 horas e 24 horas.

Pela análise dos resultados pode concluir-se que ao fim de 6 horas a diferença da percentagem
de revestimento do agregado com betume não é significativa. No entanto, ao fim de 24 horas
verifica-se que a mistura com aditivo apresenta valores superiores em cerca de 10%, confirmando
o efeito do promotor de adesividade. Esta realidade pode ser observada nos agregados mostrados
na Figura 3.

Figura 3 - Aspeto de agregados após ensaio de afinidade agregado/betume (após 24 h)

3.3 Caracterização das misturas betuminosas
Os resultados da baridade, porosidade, estabilidade e deformação Marshall para as misturas
densas apresentam-se na Tabela 3.
Tabela 3. Propriedades das misturas densas
Mistura
betuminosa

Betume
(%)

Baridade
(kg/m3)

Porosidade
(%)

Estabilidade Marshall
(kN)

Deformação Marshall
(mm)

AC14

5,3

2300

4,0

17,7

5,2

SMA11-F

5,8

2330

1,8

16,8

5,5

3.4 Ensaio de sensibilidade à água
A Figura 4 apresenta os resultados do ensaio de sensibilidade à água. Os provetes secos apresentam
maiores valores de ITS, como era esperado, devido ao efeito da presença de água a 40ºC nos
provetes imersos.
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O Caderno de Encargos utilizado [4] não referencia qualquer requisito para o ensaio de
sensibilidade à água.
A norma espanhola PG3-3 [5] refere um valor de ITSR mínimo de 80% para a misturas densas.
As misturas AC14 e SMA11-F obtiveram valores de 86% e 83%, respetivamente, estando acima desse
valor.
Seco

1800

Húmido

ITSR

100

1600

90

1400

80

ITS (kPa)

60

1000
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800

40

600

ITRS (%)
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1200
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400
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200

10

0

0
AC14

SMA11-F

Figura 4 - Sensibilidade à água, ITS e ITSR (média 3 provetes)

3.5 Resistência à deformação permanente
Na Figura 5 estão apresentados os resultados obtidos de profundidade de rodeira em função do
número de ciclos, para as misturas betuminosas estudadas. Pela análise da figura é possível
observar o efeito da adição de fibras celulósicas no desempenho da deformação permanente nas
diferentes misturas. A mistura SMA11-F demostra um desempenho melhorado em termos de
resistência à deformação apesar das misturas betuminosas terem mais betume incorporado, como
pode ser observado pelas curvas com menor profundidade de rodeira. Estes resultados estão
relacionados com a melhoria da adesão entre o betume e os agregados, proporcionada pela boa
repartição, na mistura, do mástique, que inclui as fibras celulósicas.
AC14

5

SMA11-F

Deformação (mm)

4
3
2
1
0
0
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9000
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Número de Ciclos
Figura 5 - Resultados do ensaio de deformação permanente, a 50ºC

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos nos ensaios de wheel tracking de acordo com os
principais parâmetros que caracterizam a resistência à deformação permanente.
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Tabela 4. Principais parâmetros obtidos pelo ensaio de deformação permanente
Mistura sem fibras

Parâmetros
Taxa de Deformação Média (WTSAIR)
(mm/103 ciclos)
Média da Profundidade de Rodeira (RDAIR)
(mm)

Mistura com fibras

AC14

SMA11-F

0,14

0,11

2,75

2,62

As misturas AC14 e SMA11-F apresentam valores muitos próximos, pois são representadas pelo
seu valor médio de profundidade de rodeira. No entanto, a mistura SMA11-F apresenta os melhores
resultados e mais similares entre as duas amostras ensaiadas.
Neste estudo, fica clara a melhoria da resistência à deformação permanente das misturas com
o uso de fibras celulósicas, com percentagens de betume superiores às utilizadas nas misturas
convencionais. Além disso, este aumento de betume traduzir-se-á num aumento da resistência à
fadiga e num acréscimo da durabilidade das misturas.

4. Conclusões
Este artigo apresentou o desempenho de misturas betuminosas com e sem adição de fibras
celulósicas aditivadas com promotor de adesividade. A incorporação destas fibras celulósicas
permitiu aumentar a percentagem de betume presente nas misturas, sem escorrimento do mesmo,
possibilitando a sua retenção e um melhor revestimento dos agregados e, consequentemente, uma
maior durabilidade da mistura. Os ensaios realizados permitiram inferir as seguintes conclusões:
(1) O ensaio de afinidade entre o agregado e o betume confirmou o efeito de promotor de
adesividade presente no granulado das fibras;
(2) Os resultados de sensibilidade à água para cada grupo de misturas mostram valores
muito próximos entre si, com e sem utilização de fibras;
(3) Na generalidade, os resultados de resistência à deformação permanente indicam um
melhor comportamento das misturas com fibras celulósicas, verificando-se uma
profundidade de rodeira superior para as misturas sem fibras celulósicas. Neste estudo,
verificou-se que as misturas com maiores percentagens de betume apresentam melhor
desempenho à deformação permanente. Este facto estará relacionado com uma
melhor redistribuição do mástique e com a retenção do betume por parte das fibras
celulósicas.
Em conclusão, a adição de fibras celulósicas, aditivadas com o promotor de adesividade, nas
misturas betuminosas leva à melhoria da adesividade entre os agregados e o betume e o
consequente aumento da resistência à deformação permanente, permitindo a utilização deste tipo
de misturas com garantias de maior durabilidade, bom funcionamento e maior segurança para os
utentes.
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Abstract
Esta pesquisa estudou a aplicação da tecnologia da informação aplicada ao gerenciamento de
obras. Foram analisadas a evolução e o desenvolvimento do setor, o que nos instigou sobre
quais seriam os impactos positivos quando da implantação de tecnologias da informação
aplicadas ao gerenciamento de obras, principalmente em obras de edificações. A metodologia
inicial desta pesquisa foi a pesquisa bibliográfica em livros, normas brasileiras, artigos
acadêmicos e outros manuais já existentes, posteriormente realizamos múltiplos estudos de
caso em empresas fornecedoras de softwares e aplicativos para a indústria da construção civil
paulista. Um questionário foi preparado e enviado para empresas fornecedoras de softwares e
aplicativos e neste artigo foram apresentadas 19 soluções, consideradas as mais relevantes na
construção civil paulista. Concluímos que, os impactos de soluções tecnológicas em TI
colaboram no planejamento de canteiro de obras, colaborando para o gerenciamento da obra.
Existem várias soluções em TI que podem alertar antecipadamente problemas que irão
acontecer na obra, assim o gestor consegue identificar esses problemas com antecedência,
gerando economia.
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Tecnologia da informação aplicada ao
gerenciamento de obras no estado de São Paulo –
Brasil
BUILDING INFORMATION MODELLING IN EDUCATION AND CONSTRUCION
ACTIVITY
Construction Management
Introdução
Durante o período da pesquisa, analisou-se a evolução e o desenvolvimento do setor, o que
instigou sobre quais seriam os impactos positivos quando da implantação de tecnologias da
informação aplicadas ao gerenciamento de obras, principalmente em obras de edificações, da
iniciação ao encerramento do projeto, da concepção da obra, no desenvolvimento do canteiro
até o encerramento do mesmo, visando às condições necessárias a produção das obras.
Um projeto é simplesmente um empreendimento organizado para alcançar um objetivo
específico [1].
Nesta pesquisa, visualizou-se o projeto como um empreendimento de construção, que é um
bem físico duradouro, entretanto durante toda a realização do projeto, o cliente espera um
bom serviço de atendimento, buscando sempre, as melhores soluções para todos os envolvidos
através de uma comunicação eficaz.
Hoje em dia, os gerentes de projeto também buscam sua autoconsciência (autoconhecimento)
para lidar com outras pessoas, buscam autogerenciamento (seu autocontrole), buscam
entender a consciência social para gerir relacionamentos e liderar, pois a gestão de projetos
significa realizar tarefas por intermédio de outras pessoas [2].
E gerenciar através de pessoas, significa consolidar um meio de comunicação eficiente. Esse
meio de comunicação passa nos dias de hoje por meios de sistemas tecnológicos da
informação. Segundo as referências de tecnologia da informação, temos a comunicação entre
máquinas, máquinas e pessoas, e entre pessoas, tudo de forma colaborativa [3].
As informações geradas no planejamento da obra possibilitarão a movimentação de todos os
insumos necessários para a execução da mesma como, também, a movimentação do canteiro,
que muda à medida que a obra é feita; atendendo a diversas considerações, como por
exemplo: ligações de água, esgoto, telefone, energia, distribuição de áreas para materiais a
granel não perecíveis, almoxarifado, escritório, alojamento, vestiários, sanitários, refeitório,
oficinas, destino de resíduos, ambulatório, a distribuição de equipamentos, circulação, etc.
A Taylor Woodrow1 havia compreendido que a tarefa e a tecnologia mais importante de uma
construtora não era executar obras, mas gerenciar informações, possíveis através da
informática e dos modernos conceitos de gestão; estes conceitos poderiam ser resumidos em
duas palavras: information tecnology – IT [4].
Existe uma ligação intrínseca entre a gerência, a comunicação eficaz, os fatores ambientais e
os ativos de processos organizacionais. E é nessa união que se ocorre a escolha das soluções
de comunicação através da tecnologia da informação.
O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus requisitos. O gerenciamento de
projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos processos de
gerenciamento de projetos identificados para o projeto [5].
Para o mesmo instituto, os projetos existem e operam em ambientes que podem ter
influência sobre eles. Essas influências podem ter um impacto favorável ou desfavorável sobre
1

Uma das maiores empresas inglesas de construção, fundada em 1921, atuando nas áreas de construção habitacional,
empreendimentos imobiliários entre outras atividades, e estuda oportunidades de atuar no Brasil.
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o projeto. Duas importantes categorias de influência são os fatores ambientais da empresa
(FAEs) e os ativos de processos organizacionais (APOs) [5].
Os fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle da equipe do
projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto, a saber:
 FAEs internos à organização
 Cultura, estrutura e governança organizacionais
 Distribuição geográfica de instalações e recursos
 Infraestrutura
 Software de tecnologia da informação
 Disponibilidade de recursos
 Capacidade dos funcionários
 FAEs externos à organização
 Condições de mercado
 Influências e questões sociais e culturais
 Restrições legais
 Banco de dados comerciais
 Pesquisa acadêmica
 Padrões governamentais ou setoriais
 Considerações financeiras
 Elementos ambientais físicos [5].
Ativos de processos organizacionais são os planos, processos, políticas, procedimentos e bases
de conhecimento específicos da organização e por ela usados, a saber:
 Processos, políticas e procedimentos;
 Base de conhecimento organizacionais [5].
Com base nas 10 áreas de conhecimento 2 já estudadas em outras pesquisas, analisou-se o
planejamento de obras, principalmente na utilização da tecnologia da informação, por
considera-se o diferencial necessário para estruturar a produção na indústria de construção
civil se comparada a outros segmentos industriais. Os FAEs e APOs influenciam a forma com as
empresas gerenciam suas obras e portanto, influenciam os sistemas informatizados de
comunicação, ou seja, a tecnologia da informação utilizada.
Fundamentados nas necessidades do empreendimento e na sua quantidade de fatores
intervenientes, alguns descritos acima, é possível afirmar que a margem de erro esperada é a
mínima possível; entretanto, para consegui-la, é necessário que a quantidade e a qualidade
das informações também espelhem esse empreendimento de forma global [6].
Programar física e financeiramente o empreendimento não representa que se está perdendo
tempo, como assumido por muitos construtores, mas, sim, que o tempo despendido na
elaboração desse planejamento será, em grande maioria, minorado do prazo necessário para
a elaboração do empreendimento; além do que, um controle efetivo ajuda a detectar falhas e
a implantar procedimentos que visem a sua correção [7].
Administrar operações significa planejar e controlar os recursos utilizados no processo e a
melhor maneira de planejar e controlar são por meio de um fluxo de materiais. O fluxo de
materiais controla o desempenho do processo. Se o material correto, nas quantidades exatas,
não estiver disponível no tempo preciso, o processo não poderá produzir o que deveria [8].
É neste cenário que inserimos o BIM, apresentando essa possibilidade em seu conceito,
ampliando ainda mais as áreas de interação, indo além das informações de modelagem
gráfica e proporcionando a aplicação de inúmeros parâmetros.
No final do ano de 2004, os simuladores de projetos foram lançados. Neles a integração se
estende além das plataformas CAD, utilizando-se de softwares de gestão, como Microsoft
Project, Primavera e similares. Ou seja, além da modelagem em 3D, pode-se integrar também
ao modelo um cronograma das atividades, possibilitando a simulação do projeto antes da
execução. Desta forma é possível visualizar e compatibilizar todos os projetos de uma
construção, transformando-os em um único modelo interativo que permite a aplicação de um
2

Segundo PMI (2017) as áreas de conhecimento em projetos são: integração, escopo, cronograma, custos,
qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas.
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cronograma, onde pode-se visualizar com precisão qualquer estágio da obra, tornando
possível a detecção de interferências e análise de pontos críticos durante execução de forma
visual. Essa convergência de informações foi denominada como 4D. Atualmente, a forma mais
usual de aplicação do BIM é o 4D, porém há uma forma mais completa de aplicação: o 5D. No
qual, além de elaboração do 4D, há integração com softwares para elaboração de planilhas,
como Microsoft Excel, por exemplo [9].
Entretanto, é também indispensável a necessidade de padronização dos processos. Como o
BIM é baseado em uma única fonte de dados, é vital que sejam determinados padrões,
bibliotecas e normas para serem utilizadas em todo o ciclo de vida do projeto e que no início
da execução deste, estejam disponíveis para todos os envolvidos. A elaboração de uma
biblioteca pode ser realizada pela própria empresa onde o BIM estará sendo aplicado, ou pela
empresa fornecedora dos insumos, que poderá desenvolvê-la de acordo com os parâmetros e
comportamentos de cada item parametrizado, ou ainda, por consultores contratados [9].
Entre as vantagens do BIM temos estimativas mais precisas, a parametrização das informações
permite que todos os insumos sejam quantificados de maneira automática, reduzindo
drasticamente o tempo dispendido com o levantamento quantitativo e proporcionando ao
orçamentista maior precisão e coerência nas estimativas [9], ou seja, o bom orçamento com
seu banco de dados de composições unitárias e insumos auxilia em muito o gerenciamento de
aquisições.
Metodologia
Na metodologia inicial desta pesquisa, estudou-se livros, normas brasileiras, artigos
acadêmicos e outros manuais já existentes, e posteriormente realizou-se múltiplos estudos de
caso em empresas fornecedoras de softwares e aplicativos para a indústria da construção civil
paulista, principalmente as empresas fornecedoras para o gerenciamento de obras.
A análise de estudo de caso é ideal neste tipo de pesquisa devido ao caráter subjetivo das
soluções desenvolvidas pelas empresas desenvolvedoras, com relação aos processos de
integração entre empresas intervenientes na gestão do empreendimento a ser realizado, à
cultura, ao sistema de comunicação, ao grau de precisão de dados, ao grau de necessidade
das informações, bem como analisar quais são as ferramentas disponíveis para essa realização
dessa integração.
Optou-se por entrevistas “on line” ou visitas às empresas fornecedoras, com coletas de dados
e informações, percebendo-se os sistemas gerenciais oferecidos, os sistemas de informação e
documentação implantados para melhoria da qualidade das obras realizadas, as influências
culturais e mundiais consolidadas e o grau de melhoramento na programação e na
produtividade das equipes de trabalho em função da aplicação de desses processos
organizacionais.
O questionário preparado para as empresas fornecedoras de softwares e aplicativos foi
estruturado com base nas referências bibliográficas e está apresentado abaixo:
1) Nome do software ou aplicativo utilizado pela empresa.
2) Nome do fabricante.
3) Em quais países o software ou aplicativo é utilizado
4) Qual é o principal objetivo do software ou aplicativo utilizado pela empresa
5) Qual problema ele pretende resolver?
6) Qual sua aplicação na gestão da obra? Escopo, tempo, custo, qualidade, recursos
humanos, qualidade, riscos, comunicação, riscos, integração ou gerenciamento dos
envolvidos.
7) Conhece casos de sucesso.
8) Qual é o Hardware ou tecnologia necessária para utilizar o software ou aplicativo
escolhido
9) Conhece problemas de utilização no Brasil
Estudou-se aproximadamente 40 empresas fornecedoras de softwares e aplicativos.
Selecionou-se as empresas fornecedoras de softwares e aplicativos mais relevantes, com base
na revisão da literatura. As empresas selecionadas são as seguintes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Artia
Autodesk
Construct
Evernote Corporation
Alexandre Thomas
MEGALEIOS Desenvolvimento Web & Mobile
Microsoft
90 Tecnologia da Informação Ltda
Oracle
PINI tech
Primavera – Business Software Solutions
Softplan
TOTVS
TRON informática
Ubuildnet
Wrike Inc.
Dustin Moskovitz, Justin Rosenstein

Análise
Para análise das informações neste artigo, não foi possível apresentar em 9 páginas, 9
perguntas respondidas por 19 soluções (softwares e aplicativos) em 17 empresas. Nessa
análise apresenta-se um resumo da coleta de dados e análises relevantes, lembrando que, as
informações aqui relatadas são das empresas fornecedoras de softwares e aplicativos e não
das empresas de construção civil.
O aplicativo REVIT é o representante do conceito BIM da AutoDesk, a mesma fabricante do
AutoCad. É um software global da AutoDesk, tido para muitos como o sucessor do AutoCad. O
software mencionado tem a função de realizar um melhor projeto, podendo assim, detalhar
em maiores aspectos os projetos a serem executados, de forma integrada.
O software NAVISWORKS foi originalmente criado por SHEFIELD, desenvolvido no Reino Unido,
porém a NavisWorks foi comprada pela Autodesk em 1º de junho de 2007.
Navisworks é um produto de análise de design 3D da Autodesk que, permite aos usuários
abram e combine modelos 3D, navegar em torno deles em tempo real e rever o modelo
usando um conjunto de ferramentas, incluindo os comentários, as linhas de marcação, ponto
de vista e medidas. Bem como apoiar o fluxo de trabalho de revisão de projeto em BIM,
podendo analisar onde há conflitos por colisão de elementos, e simula a evolução da obra,
juntando o Modelo 3D com um Cronograma (MS Project ou Primavera). As ferramentas do
Navisworks permitem melhor coordenação, simulação da construção e análise de todo o
projeto para revisão de projetos integrados. Portanto, a ideia de usar o Navisworks parte do
princípio de que o projeto está alinhado com o BIM e que este apoio ao planejamento da obra
será feito antes de "bater o primeiro prego".
O MS-PROJECT foi criado pela Microsoft especialmente para apoiar o gerenciamento de
projetos, isto é, para servir de suporte à aplicação de conhecimento, atributos, acessórios e
estratégias no cumprimento das metas necessárias ao alcance de um ou mais objetivos. Com
essa ferramenta você identificará falhas durante o andamento do projeto, como atrasos de
entrega de materiais, aumento de custos e inviabilidade de processos, que possam vir a
atrasar o seu cronograma, planejando e controlando o escopo, acompanhando o progresso das
atividades, controlando recursos e gerando relatórios informativos.
O software PRIMAVERA P6 foi lançado em 1983 pela empresa Primavera System, e este
software foi comprado em 2008 pela empresa Oracle. A solução Primavera Construction
assegura o total acompanhamento do ciclo de vida de cada projeto, permitindo integrar e
tratar todos os processos inerentes às especificidades e exigências do setor da Construção
Civil e Obras Públicas, para além da sua total integração com os processos administrativos e
financeiros. Esta elevada fluidez da informação promove aumentos substanciais de
produtividade, diminuição de incoerências de informação e, consequentemente, a redução de
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

356

custos. Com o Primavera pode-se controlar todos os projetos da empresa e auxiliar o gerente
do projeto a tomar decisões.
O principal objetivo do software TRON-ORC da TRON Informática é orçar, planejar e
acompanhar a obra. Pretende resolver as dificuldades muitas vezes encontradas em conseguir
orçar com alto índice de precisão, agilidade e qualidade. Gerando uma relação de custobenefício excelente. Ferramenta flexível, ágil e precisa para obtenção da estimativa de custo
e relação de insumos necessários para a realização da obra. Permite a gravação de diversos
orçamentos dentro de uma única obra para facilitar a comparação de gastos e permitir um
acompanhamento preciso do andamento de sua obra. Integra com MS Project através de um
módulo específico, onde facilita ainda mais gerenciamento e acompanhamento de
cronogramas. Possui relatórios flexíveis que, totalmente configuráveis, facilitam a
apresentação das informações à necessidade. Permite a importação de planilhas
orçamentárias e inserção de referências e descrições complementares para o auxílio na rápida
criação de orçamentos para licitações.
O principal objetivo do software VOLARE da PINItech é orçar, planejar e controlar os custos
de obra de qualquer porte, resolvendo problemas de planejamento, fiscalização de serviços e
controle de custos de uma obra.
Elabora o orçamento de obras e propostas técnicas a partir das informações de quantidades
de serviços e insumos. Permite a criação de orçamentos e trabalha com o banco de dados do
TCPO contendo mais de 3.000 serviços e insumos. Relaciona serviços e insumos às normas
técnicas da ABNT. Permite que o usuário altere e crie seus próprios memoriais descritivos.
Elabora cronogramas físicos e financeiros de obras com periodicidade mensal, semanal ou
diária. Determina o prazo de execução de cada serviço/atividade, dimensiona as equipes de
trabalho (incluindo serviços a executar) e disponibiliza as informações para compras. Trabalha
de forma integrada ao MS Project. Integrado ao módulo de orçamentos, programa requisições
de materiais de uma ou mais obras, compara cotações de preços com diversas condições de
pagamento e recebe e baixa os itens de um pedido de compra. Além disso, gerencia os
envolvidos pois controla os contratos de empreiteiros e empresas prestadoras de serviço,
dados sobre adiantamentos e retenções (possibilidades), prever necessidades e ajustes nas
receitas e despesas, projetando um fluxo financeiro (previsão de recebimento, comparação
mensal e diária, parcelas a serem pagas).
O principal objetivo do software SIENGE da Softplan é facilitar o fluxo de informações e
atividades de maneira integrada e organizada para otimizar a tomada de decisões dentro de
uma empresa. Pretende resolver problemas operacionais de gestão em obras, como por
exemplo agilizar processos de compras, eliminar etapas que burocratizam as atividades,
fazendo com que se ganhe tempo no processo gestor de uma obra.
Com o uso do RM SOLUM da TOTVS (obras e projetos) espera-se obter uma maior eficiência
na execução do projeto, bem como assegurar a maior rentabilidade possível, evitando gastos
desnecessários e realocando recursos para corrigir possíveis desvios do planejamento. O RM
Solum é um sistema robusto que controla sua obra em todos os níveis do seu
desenvolvimento, ele possui desde a análise da viabilidade até a apropriação das compras nas
tarefas executadas. O sistema é capaz de informar o percentual da obra executado, seu
cronograma físico-financeiro com precisão e a curva ABC dos seus insumos.
O GANTTPROJECT foi desenvolvido por Alexandre Thomas enquanto ele estudava na
Universidade Paris-Est Marne-la-Vallee. É um software livre.
O Ganttproject é um programa criado para ilustrar em forma de um Diagrama de Gantt
agendamentos de tarefas relacionadas a um projeto com o intuito de facilitar seu
gerenciamento, demonstrando um fracionamento de tarefas criado no qual sub-tarefas podem
ser ou foram delegadas para diferentes pessoas, bem como uma previsão de tempo para a
conclusão de um determinado projeto. Fornece acesso rápido à organização de tempo de
trabalho (cronograma), inclusão de tarefas e criação de recursos.
O GESTOR 90 da 90 Tecnologia da Informação Ltda tem como objetivo oferecer soluções
para a gestão de negócios e serviços de engenharia com excelência técnica e valorização de
talentos, economizando tempo utilizado em análises do projeto e aplicando-o na melhoria da
qualidade de serviço executado. Utilizando o sistema ERP (Enterprise Resource Planning) com
módulos integrados que abrangem de maneira completa e eficaz o fluxo de informações de
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uma empresa ou projeto. O Gestor 90 é a ferramenta ideal para que se obtenha dados
estratégicos para o gerenciamento da execução dos empreendimentos. As informações são
centralizadas e o sistema ainda possibilita a geração de relatórios fundamentais para facilitar
o controle e a tomada de decisões mais qualificadas e precisas. O Software é dividido em
nove módulos, cada um deles com recursos diferenciados: gestor de obras, suprimentos,
financeiro, incorporação, contábil, fiscal, business intelligence, gestão de ativos e
gerenciamento e manutenção de equipamentos.
O CONSTRUCT APP foi desenvolvido por Construct, especialmente para o mercado da
construção civil e apresenta-se como uma solução para produtividade que ajuda a empresa a
economizar tempo e dinheiro. Os problemas de comunicação que podem ser resolvidos são os
relatórios fotográficos, mensagens de texto e voz, organização de documentos, colaboração e
conversas em grupo e a marcação de plantas são alguns dos recursos que podem ser utilizados
com o intuito de estabelecer os melhores resultados para o andamento da obra.
Através do acompanhamento das obras da empresa pelo aplicativo, resolvendo problemas de
cronograma antes que eles possam afetar o orçamento. Com a opção de salvar todos os dados
e projetos da obra na nuvem de forma segura; ele permite que os gestores e construtores
tenham sempre a versão mais atualizada dos projetos, evitando, assim, problemas com a
execução da obra.
O ARTIA é um software Online gerenciada pela Euax Desenvolvimento de Sistemas Ltda,
desenvolvida para o gerenciamento de projetos com implantação rápida e de baixo custo.
Baseado em uma rede social corporativa, agrega funcionalidades de comunicação e
colaboração em um software para organizar o trabalho de realização de um projeto.
O Artia permite organizar atividades pessoais e profissionais, criar e gerenciar projetos,
compartilhar tarefas com pessoas, empresas e equipes, apontar horas para administrar o
tempo gasto durante o dia com cada atividade, visualizar atividades planejadas e realizadas
de forma rápida e eficiente, obter gráficos para apoio as decisões, entre outras
funcionalidades.
O programa EVERNOTE da Evernote Corporation é uma espécie de banco de anotações. Seu
uso lembra bastante o de softwares de e-mails como Outlook ou o Thunderbird. Para quem
passa o dia trabalhando com informação e precisa catalogá-las de uma maneira mais
eficiente, é a solução ideal. Quem navega muito pela web, o Evernote também pode servir
como ferramenta de clipping, ou seja, ele pode guardar textos, artigos e outros tipos de
conteúdo para leitura posterior. Ele pretende resolver problemas de organização,
planejamento e memória. Por meio das notas permitindo criar anotações mais claras. Na
gestão de obras, o Evernote pode auxiliar com o planejamento de atividades, o cronograma e
o escopo. Permitindo que a obra seja executada de uma forma mais organizada e produtiva.
UPRO Software foi lançado pela Ubuildnet, inicialmente nos Estados Unidos somente, com
um lançamento internacional no final de 2015. Hoje, o UPRO está disponível em qualquer
lugar que possua uma conexão com a Internet. O software é destinado a gestão de projetos
através de cálculos de estimativas, envio de propostas, ordens de serviços, acompanhamento
de despesas e envio de mensagens, planejamento e acompanhamento de cronogramas,
custos, contratos e aquisições.
A WRIKE foi desenvolvida pela Wrike Inc. para aprimorar o planejamento de projetos,
diminuindo o tempo de planejamento, através de uma interface fluida e uma ótima
flexibilidade de tarefas com o usuário. Otimizar o gerenciamento de projetos, onde no mesmo
aplicativo, você possa interagir com outros integrantes do mesmo projeto com facilidade,
compartilhar arquivos, organizar responsabilidades, além de desenvolver o projeto
simultaneamente em conjunto. O aplicativo também pode ser otimizado de acordo com a sua
necessidade na gestão.
O CEENTRUM é um aplicativo desenvolvido MEGALEIOS Desenvolvimento Web & Mobile que
é utilizado no Brasil. O Ceentrum tem como objetivo organizar dados de uma ou mais obras
em um só aplicativo. Visando a sustentabilidade, substituir documentos e manuais de obras
em papel pela praticidade dos arquivos digitais assim economizando com impressões, e
funciona off-line evitando problemas de usabilidade em lugares isolados. É pode ser
personalizado de acordo com as necessidades de cada cliente, permitindo a busca e
organização de todos os documentos digitalizados da obra.
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O ASANA Project Management é uma ferramenta de gerenciamento da comunicação em
gerenciamento de projetos. O usuário pode criar times dentro de uma mesma organização, e
designar projetos e responsáveis por tarefas específicas. No modo de quadro – no estilo design
thinking – é possível criar cartões com uma série de informações, como checklists, anexos do
Google Drive e Dropbox, comentários e outros conteúdos. O Asana ainda oferece calendário
integrado com um resumo de datas de entrega de tarefas, e ainda exibe gráficos com a evolução
do trabalho da equipe no Dashboard.
Todas as funções básicas são gratuitas, mas a plataforma oferece recursos extras para quem optar
pelo Premium. A principal delas é a criação de projetos e times privados, ou seja, invisíveis para
outros membros da organização. Os planos são flexíveis, variando com a quantidade de membros,
forma de pagamento e com os times aos quais são aplicados.
O AUTODOC da Autodesk desenvolve e fornece softwares e aplicativos especialistas para a
gestão das empresas, dos negócios, projetos e obras do mercado da construção. Fundado em
2003, oferece um vasto portfólio de soluções e produtos na modalidade SaaS (Soft as a
Service) e com mobilidade, que proporcionam maior agilidade, eficiência e controle das
atividades essenciais da construção, desde a fase de projetos e execução dos
empreendimentos até o pós-obra. As modalidades do software são: AUTODOC QUALIDADE,
AUTODOC PROJETOS, AUTODOC GD4, AUTODOC FVS/FVM COM MOBILIDADE, AUTODOC
SAC/SAT COM MOBILIDADE, AUTODOC CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO, AUTODOC
GDFOR, AUTODOC GREEN e AUTODOC CHECK-LIST.
O software de gestão integrada de projetos de edificações via web é uma ferramenta SaaS
(Software as a Service), em que todos os agentes envolvidos trabalham em tempo real. É um
sistema de Coordenação on-line e com mobilidade, pois possui diversos módulos e
funcionalidades que possibilitam ao coordenador do projeto interagir tanto com os arquivos
como com os demais participantes, criando registros destas interações e auxiliando no
processo de gestão de ações, padronizações, prazos de entregas e workflows préconfigurados.
O CRYSTAL BALL da Oracle Corporation é a suíte de aplicativos baseada em planilha líder
para modelagem preditiva, previsão, simulação e otimização. Ele lhe dá uma visão sem
precedentes sobre os fatores críticos que afetam o risco de sua análise. Com Crystal Ball,
você pode tomar as decisões certas e formular as táticas para alcançar seus objetivos e
ganhar vantagem competitiva, mesmo sob as condições de mercado mais incertas. Crystal Ball
automaticamente calcula e registra os resultados de milhares de diferentes "e se" casos. A
análise destes cenários revela-lhe o leque de resultados possíveis, sua probabilidade de
ocorrência, os insumos que mais impactam o seu modelo, e onde você deve concentrar seus
esforços. Com o Crystal Ball você consegue uma boa visão dos fatores críticos que produzem
riscos e calcula a probabilidade (confiança) que você tem em atingir seus objetivos.

Discussão dos resultados
Para esta pesquisa, conforme os autores estudados, tem-se o seguinte resumo analítico:
1. Para planejar o canteiro de obras, é necessário gerenciar e escolher as metodologias
gerenciais ideais para cada projeto, conhecendo e dominando técnicas e ferramentas
em gerenciamento de projetos.
2. Gerenciar obras significa gerenciar pessoas, que precisam de comunicação de forma
colaborativa.
3. Nos dias de hoje, metodologias gerenciais passam por sistemas de informação,
softwares e aplicativos que permitem a comunicação, visando o sucesso de realização
do projeto.
4. Os softwares e aplicativos são desenvolvidos com base em novos modelos de gestão,
como, por exemplo, método do caminho crítico, o nivelamento de recursos, a
filosofia de produção ‘lean construction’, PDCA, kaizen, Seis Sigma, Análise de Monte
Carlo, Matriz de Responsabilidade, Controle da Qualidade Total, ‘Just in Time’,
Logística de Suprimentos, entre várias outras filosofias de trabalho.
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5. Os softwares e aplicativos estudados colaboram em todos os grupos de processos:
Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e controle, Encerramento.
6. Para entender a aplicação dos softwares e aplicativos na construção civil é necessário
entender as definições e a influência dos fatores ambientais da empresa (FAEs) e os
ativos de processos organizacionais (APOs):
 As FAEs originam-se do ambiente externo do projeto e, muitas vezes, externo
à empresa. Os FAEs podem ter um impacto de nível de organização,
portfólio, programa ou projeto;
 Os APOs são internos à organização. Podem surgir da organização em si, de
um portfólio, programa, outro projeto ou uma combinação deles.
7. Os fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle da equipe
do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Software de
tecnologia da informação é um exemplo de fator ambiental interno.
8. Os ativos de processos organizacionais são os planos, processos, políticas,
procedimentos e bases de conhecimento específicas da organização e que tudo isso é
consolidado, documentado e organizado nos sistemas informatizados da empresa.
9. As 10 áreas de conhecimento anteriormente estudadas foram analisadas com o foco
no planejamento de canteiro de obras, principalmente na utilização da tecnologia da
informação, por considerar o diferencial necessário para estruturar a produção na
indústria de construção civil se comparada a outros segmentos industriais. Por isso,
uma das questões mais importantes foi saber em quais áreas de conhecimento aquele
software e/ou aplicativo pretende resolver as pendências gerenciais.
10. Para planejar o canteiro de obras as empresas de construção civil são influenciadas
pelos seus os ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa.
Os ativos de processos organizacionais fornecem diretrizes e critérios para adaptação
dos processos da organização às necessidades específicas do projeto. Os fatores
ambientais da empresa podem restringir as opções de gerenciamento do projeto,
portanto, podem restringir o planejamento do canteiro de obras.
11. Algumas áreas de conhecimento poderiam ser mais dedicadas como qualidade e
riscos. Outras áreas tem um desenvolvimento maior de soluções logísticas que são o
gerenciamento de recursos (recursos humanos, materiais e de equipamentos) e das
aquisições (ligado ao gerenciamento de recursos). Ou ainda, outras áreas de
conhecimento estão preocupadas em entregar o produto na hora e no preço justo.
Essas áreas são respectivamente, o escopo, o cronograma e os custos. E toda a
execução precisa da integração e do gerenciamento dos envolvidos visando o sucesso
de realização, e isso só é possível através de processos gerenciais de comunicação, ou
seja, precisam da tecnologia da informação.
12. O Revit se apresenta como a solução mais integrada, principalmente com a utilização
do Navisworks. O Revit também atende o gerenciamento do escopo do projeto, pois
desenvolve o projeto em 3D de forma holística, integrando arquitetura, estrutura e
instalações.
13. Algumas soluções atuam no gerenciamento da comunicação, colaborando com os
recursos e com as empresas terceirizadas, que podem ser um bom exemplo de
influência ao gerenciamento das partes interessadas.
14. O Crystal ball é a única solução estudada que resolve o gerenciamento de riscos do
projeto.
15. O cronograma é resolvido pelo Microsoft project, Primavera, Navisworks e o
Ganttproject.
16. Os custos são estimados e controlados pelo Revit, Tron-orc, Volare, Sienge, RM solum,
Upro software e o Gestor 90.

Conclusões
Na pesquisa demonstrou-se a grande quantidade de ofertas de softwares e aplicativos
destinados ao gerenciamento de obras, boa parte está sendo usado em obras no estado de São
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Paulo. Foram selecionadas 19 soluções em Tecnologia da informação e da comunicação em
projetos da construção civil.
Os impactos de soluções tecnológicas em TI colaboram no planejamento de canteiro de obras,
colaborando para o gerenciamento da obra.
Existem várias soluções em TI que podem alertar antecipadamente problemas que irão
acontecer na obra, assim o gestor consegue identificar esses problemas com antecedência,
gerando economia.
Percebe-se uma tendência para soluções do tipo Saas (software a serviço na internet), Paas
(plataforma de serviços na internet) e Iaas (infra estrutura disponível na internet). Gostariase de conhecer mais essas opções de solução em uma próxima pesquisa. Também deseja-se
estudar a Inteligência Artificial, a Internet de Todas as Coisas, a Robotização e o Big Data em
empresas de construção civil.
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Abstract
Over the past decade, smart energy and water grids have received special interest from the
scientific community, especially when it comes to the efficient use of renewable sources. The
concept of water-energy nexus has been discussed. This physical interconnection between both
sectors (water and energy), complemented by numerous cyber layers such as optimization,
forecasting, control and monitoring, data analysis, etc., allows significant technological
advances towards energy and water efficiency improvement rather than their separate cooptimization. Smart grid enabling technologies can be connected to such systems, such as
alternative energy storage systems, wind turbines, photovoltaic panels and mini hydro plants.
This work aims to present the development and implementation of an integrated management
system of renewable energy resources and water supply infrastructures in urban environment
and real scale, analyzing the applicability and the viability of the most common and most
potential measures that allow to implement such a solution as a result of the study developed.
To this end, the existing water supply system in the city of Covilhã, a city with orographic
mountain characteristics, is analyzed and a collaborative implementation and analysis of an
integrated hydro, solar and wind energy production system is carried out in a previously chosen
location and under specific conditions and restrictions duly described and assessment of its
applicability and viability, with the possible premise of expanding the process to the entire
supply system of the Municipality. The work also presupposes the adoption of the Living Lab
concept, which represents a community-oriented open innovation environment based on a
government-academy-citizen partnership, allowing users to actively participate in the city's
scientific-technological development as well as greater awareness of the intelligent and
efficient use of the available but scarce resources.

Keywords
Integrated management of renewable energy sources, Water-energy nexus, Cyberphysical
systems
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Gestão Integrada de Infraestruturas em Contexto
Urbano: Implementação de um projeto-piloto de
Energias Renováveis na Rede de Distribuição de
Água
1. Introdução e Enquadramento
Numa época em que o planeta está próximo do não-retorno ambiental e em que a gestão
eficiente dos recursos é fundamental para abrandar tal degradação, os setores da água e da
energia focam-se sobretudo numa nova geração de integração e cooperação em busca de um
futuro sustentável no que diz respeito à gestão integrada e otimização de eficiência dos
recursos, que atualmente começam a ser exigidos tanto por parte de entidades reguladoras e
governamentais como de privadas e industriais. A interdependência entre ambos os setores é
evidente, tanto a nível de produção/captação e transporte como de distribuição [1]. O uso de
eletricidade nas redes de distribuição de água e as respetivas analogias com os sistemas de
energia garantem a sua dependência. Os sistemas de água consomem grandes quantidades de
eletricidade, seja em estações de bombagem, dispositivos inteligentes de monitorização e
controlo ou tratamento de água, e portanto, os custos associados a infraestruturas e trabalhos
operacionais são o resultado do investimento que tem vindo a ser feito por parte das
entidades gestoras, por meio da conservação e de sistemas de telegestão integrados [2]–[6].
Quer seja por motivos económicos, políticos ou sociais, e similarmente ao setor da água, o
setor energético evolui rapidamente do ponto de vista tecnológico, exigindo a implementação
de soluções com vista ao aumento de eficiência energética global e à exploração sustentável
a longo prazo. Contudo, e apesar da exceção dos locais 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,
uma vez que os dois setores, sendo os sistemas físicos mais importantes de uma comunidade e
as suas oportunidades sinérgicas bem conhecidas, têm sido historicamente regulamentados e
geridos separadamente. Política esta, que, devido a objetivos incompatíveis entre entidades
gestoras ou a diferentes níveis de autoridade sobre os setores envolvidos [7], tem resultado
na adoção de práticas insustentáveis que comprometem a disponibilidade dos recursos
hídricos. Fatores de sucesso como objetivos comuns e a gestão de recursos e um alto nível de
colaboração entre parcerias públicas e privadas estão entre as atividades mais importantes
para conduzir uma integração satisfatória dos setores de energia e água [8]. É, portanto,
fundamental, que se estabeleça uma cooperação entre os responsáveis pelas tomadas de
decisão de ambos os setores que operam na mesma região juntamente com o governo
nacional e instituições académicas para que se proceda a uma gestão melhorada dos recursos
disponíveis. A implementação de estratégias inteligentes, principalmente em locais
descentralizados, pode levar a um aumento de eficiência e a um impacto e crescimento
positivos na economia local [1], [9]. É necessário desenvolver sistemas de gestão integrados e
modelos de apoio à decisão, de simulação e de otimização para melhor compreender as
interações entre os dois setores, transformando este desafio numa oportunidade para
desenvolver sistemas físicos cibernéticos (cyberphysical systems) de energia hídrica
altamente eficientes.
Atendendo a que a confiança e a qualidade do estado da energia e da água são uma
preocupação global que afeta o quotidiano das populações modernas, esperando estas um
aumento constante no padrão de qualidade de vida, faz com que a gestão destes recursos tanto em áreas rurais como urbanas - tenha um impacto profundo na economia local. É
necessária a implementação de uma estratégia integrada e inteligente de maneira a
confrontar os altos níveis de crescimento económico da forma mais sustentável possível.
Contudo, tal integração pode levar à sua interdependência. A falta de planeamento e
integração pode comprometer o desempenho dos sistemas de recursos sob stress ou falha de
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operações, levando a um possível efeito dominó ou bola de neve - situação que pode ser
evitada implementando medidas de produção e armazenamento descentralizados de energia e
água, que evitam a suspensão do serviço para o consumidor se uma falha for disparada por um
caso natural ou deliberadamente por um ataque. Nas áreas rurais, especificamente em zonas
onde a rede elétrica geral não está disponível, esta solução torna-se bastante atraente. Para
além de que, a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis fotovoltaicas e/ou
eólicas pode também ser armazenada no sistema de distribuição de água como energia
potencial gravitacional aproveitando o declive da cidade. A energia pode então ser
recuperada e usada quando necessário, por exemplo, para iluminar as ruas públicas durante a
noite. A implementação destes sistemas envolve dois ou mais reservatórios de água em
diferentes áreas e altitudes. O nível de água no interior dos reservatórios deve ser gerido ao
longo dos ciclos diurno e noturno, tendo em conta dois fatores: a necessidade de água pelos
consumidores e a maximização da capacidade do sistema para armazenar energia. Posto isto,
e no âmbito do Projeto de investigação internacional e colaborativo EdGeWiSe - Energy and
Water Systems Integration and Management, o trabalho a desenvolver tem como objetivo
principal a implementação de um sistema integrado de gestão de recursos energéticos
associado às infraestruturas de abastecimento de água. Nesta fase, apresenta-se o
desenvolvimento e implementação de um projeto-piloto em contexto real e urbano de um
sistema integrado de produção de energia hídrica, solar e eólica sob condições e restrições
específicas devidamente descritas, de forma a alimentar os requisitos energéticos
envolventes, com validação experimental num troço de conduta adutora, pertencente ao
sistema de abastecimento de água em alta existente no Jardim Botânico da cidade da
Covilhã, um concelho com características orográficas de montanha.
A bibliografia internacional que aborda a mesma problemática, reporta quase exclusivamente
sistemas de grande dimensão. Os custos apresentados são incomportáveis para cidades de
pequena e média dimensão, logo, o fator escala não oferece um retorno financeiro atrativo
que permita grandes investimentos em tecnologias ou estudos alargados. Adicionalmente,
constata-se que existe uma grande incipiência no que diz respeito a estudos internacionais e,
mais ainda, de estudos nacionais no âmbito desta temática, e que enquadrem o conceito da
integração de infraestruturas em cidades de pequena e média dimensão, que compõem
grande parte do contexto urbano nacional e internacional.

2. O Projeto EdGeWiSe
O trabalho insere-se no âmbito do Projeto de investigação internacional e colaborativo
EdGeWiSe – Energy and Water Systems Integration and Management, cuja principal linha de
investigação se foca na contribuição para a integração dos sistemas de água e energia num
único sistema altamente eficiente. Por forma a alcançar tal visão, são levados a cabo os
seguintes objetivos e abordagens: melhorar e promover a eficiência baseada em dados
recolhidos por redes de sensores sem fios e de baixa potência; identificar fontes de energia
renováveis em áreas urbanas e rurais; investigar novos métodos de captação e
armazenamento de água e energia; estimular o uso inteligente de fontes disponíveis de água
e energéticas e explorar o impacto de tecnologia micro-hídrica em sistemas fluviais. Para tal,
o Projeto EdGeWiSe desenvolve atividades de investigação nas áreas de redes de sensores sem
fios alimentados por células de combustível microbianas e por vibração, bem como nas
energias solar e eólica e no armazenamento e produção de energia em sistemas de
abastecimento de água, sendo as últimas duas, abordadas neste trabalho. Tais atividades de
investigação contribuem para o desenvolvimento de avanços científicos na área,
possibilitando ainda a sua incorporação em sistemas-piloto de energia e de água, tendo um
deles sido alvo e de desenvolvimento e implementação no Parque Alexandre Aibéo – Jardim
Botânico de Montanha situado na cidade da Covilhã. Tal sistema permite a integração de
todos os componentes num único conjunto integrado e eficiente, sendo um ponto de partida
para uma eventual expansão para redes de maior dimensão bem como para uma
consciencialização maior em novas tomadas de decisão face às estratégias que até aqui foram
implementadas no âmbito da regulamentação separada de ambos os sistemas.
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3. O Desenvolvimento do Conceito Teórico
O sistema de gestão integrado de água e energia implementado está diretamente relacionado
com o conceito das cidades inteligentes. Quer em ambiente urbano ou rural, o Living Lab
representa um ambiente de inovação aberta orientado para a comunidade e baseado numa
parceria governo-academia-cidadão, permitindo aos utilizadores uma participação ativa no
desenvolvimento científico-tecnológico da cidade bem como uma maior consciencialização
para o uso inteligente e eficiente dos recursos ainda disponíveis. Trazer os utilizadores para o
processo criativo, a fim de descobrir novos e emergentes comportamentos e padrões, bem
como a colmatação da falha de inovação entre o desenvolvimento tecnológico e a aceitação
de novos produtos e serviços envolvendo todos os participantes relevantes através de
parcerias em empresas, cidadãos e governo e ainda permitindo a avaliação antecipada das
implicações socioeconómicas de novas soluções tecnológicas demonstrando a validade de
serviços inovadores e modelos de produção, são estratégias no processo de implementação de
Living Labs e consequentemente do projeto-piloto em estudo. É realmente um fato
sustentado, de que o trabalho desenvolvido nas comunidades envolvidas em Living Labs têm
um impacto significativo na política de inovação tecnológica, afastando-se das atividades de
investigação linear e rumo à inovação aberta [10], [11]. Neste sentido, tanto o modelo
matemático e computacional (modelo de apoio à decisão, Decision Support System (DSS)) a
desenvolver como a implementação do projeto piloto em contexto urbano e real, além de
incentivarem a união de esforços entre entidades públicas e privadas, vêm colmatar algumas
falhas e contribuir para o conhecimento da matéria, e adicionalmente, após a validação do
modelo e a instalação do piloto, avançar com diversas perspetivas de uso futuro,
nomeadamente: o alcance da otimização do sistema na relação energia consumida vs energia
produzida (autossuficiência); a expansão para outros locais da rede de abastecimento público
de água da cidade e contribuição para uma posterior expansão para redes geridas por
diferentes entidades gestoras (dentro e fora de Portugal); o uso de sistemas do mesmo tipo
em contexto rural; a investigação contínua no seu tempo de vida útil, desde a monitorização
do quociente energia produzida/energia consumida à implementação de melhorias na
instrumentação aplicada e modo de operação do sistema; e a recolha de uma extensa base de
dados para análises estatísticas a serem incorporadas nos projetos de investigação que dela
necessitem.
Num desenvolvimento de conceito teórico de um sistema integrado de água e energia como
no caso do projeto-piloto instalado na cidade da Covilhã, é necessário averiguar os requisitos
energéticos e os tipos de fontes de energia renovável a usar, tendo em atenção a necessidade
do auxílio de energias convencionais (se necessário), a tecnologia de armazenamento da
energia produzida, e ainda o modo de funcionamento do centro de otimização, controlo e
gestão. Para tal, reúnem-se os conjuntos de fatores e variáveis primários (como por exemplo:
os inputs e outputs do sistema, dimensionamento do equipamento, especificações técnicas,
capacidade de armazenamento, características morfológicas do terreno, sistema de
telegestão e de sensores, etc.), bem como as respetivas restrições, cenários e regras de
operação. As regras de funcionamento de sistemas integrados de água e energia partem do
princípio de lógica if-then-else (se-então-senão), de acordo com um conjunto de ordens
operacionais e com o conceito de machine state (estado de máquina), impulsionando a
transformação dos diferentes estados do sistema e operando de acordo com as regras
definidas. Pode ainda dizer-se que as transições entre os diferentes estados do sistema
integrado (nunca negligenciando o cariz estocástico das mesmas) e respetivas combinações
são as seguintes: Variação na produção de energias renováveis; Variação no consumo de água;
Variação no consumo de energia; Variação dos níveis de armazenamento de energia e de água
nos reservatórios; Configuração (layout) do sistema integrado de acordo com o tipo de
equipamento/infraestruturas instalados. Quanto às principais restrições à implementação do
sistema, enumeram-se as seguintes (a abordar e analisar ao longo dos trabalhos a efetuar no
âmbito do Projeto): características inerentes ao local de implementação; os consumos
(outputs) indispensáveis do sistema; o modo de operação; a legislação em vigor;
financiamento; sociais e ambientais.
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Após o desenvolvimento do conceito teórico, prossegue-se com o projeto de execução. Uma
vez que o objetivo do trabalho passa por aproveitar o potencial energético da rede municipal
de abastecimento de água da cidade da Covilhã, a primeira fase consiste na escolha do
melhor troço de conduta para o efeito, combinada com as condições ideais de radiação solar
e intensidade do vento. Por outro lado, é também importante escolher um local que esteja
contido num sistema semifechado, como o caso do Jardim Botânico – o Parque Alexandre
Aibéo, no qual é possível determinar a potência instalada, a queda de água representativa de
cidades de pequena dimensão e de montanha e caudal disponível entre ambos os
reservatórios sitos no recinto, que contenha espaço suficiente para instalação de um sistema
de microprodução solar e eólica e onde também é possível determinar e selecionar o melhor
cenário de requisitos energéticos. O processo de desenvolvimento, dimensionamento e
implementação de um sistema integrado, para além de ser iterativo é de extrema
complexidade, pelo que requer um plano preliminar bem coordenado e organizado [1]. De
forma a levar a cabo o levantamento e tratamento de toda a informação disponível
relativamente às infraestruturas existentes no Parque Alexandre Aibéo, foram solicitadas
peças desenhadas do cadastro das infraestruturas subterrâneas, bem como informação acerca
dos consumos e mecanismos de entrada e saída dos reservatórios sitos no Parque e ainda o
Projeto de Execução de Arquitetura e Estruturas datado de maio de 2009 e Instalações
Elétricas (julho de 2008) do Parque. Foi também solicitada informação climatológica da
cidade; executaram-se os cálculos de energia elétrica produtível das três fontes (hídrica,
solar e eólica); definiram-se vários cenários de configuração do piloto a nível de tipologia de
tubagem e equipamento a instalar de acordo com as condições predeterminadas e restrições
encontradas no local e respetivos ciclos de funcionamento diurno e noturno. A Figura 1
representa a configuração final do projeto-piloto instalado.

Figura 1: Configuração definitiva do projeto-piloto.

4. Implementação do Projeto-Piloto
Após o desenvolvimento do conceito e da seleção da configuração final do sistema, procedese à fase de implementação do projeto-piloto. Em primeiro lugar, lançam-se os
procedimentos para aquisição do equipamento, bem como para a empreitada de execução
das infraestruturas associadas ao sistema de gestão integrado de energias renováveis e para a
prestação de serviços técnicos para a adaptação da rede elétrica existente no Parque e
instalação de equipamentos elétricos e eletromecânicos no âmbito do sistema de telegestão,
incluindo peças desenhadas e escritas. Após a validação das candidaturas e requisição do
equipamento, procede-se à instalação do piloto in situ, que atualmente se encontra na fase
final de execução. A Figura 2 inclui fotografias da fase de execução e instalação do projetopiloto no Parque A. Aibéo.
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Figura 2: Fotografias de execução da empreitada referente à implementação das infraestruturas associadas ao
projeto piloto no Parque Alexandre Aibéo.

Na primeira fase de ensaios serão testados cenários, hipóteses teóricas e estratégias de
gestão integrada das três fontes energéticas referidas (hídrica, solar e eólica) sem
comprometer o abastecimento de água à população. A recolha de dados far-se-á com recurso
à instrumentação instalada e servirá de apoio à tomada de decisões e validação de
alterações. Será também analisada a aplicabilidade do modelo teórico computacional
desenvolvido (DSS) e serão feitas todas as alterações ao modelo necessárias para que se
represente o maior número de parâmetros e cenários possível. Posteriormente, proceder-se-á
à implementação das alterações e correções necessárias no modelo computacional e no
projeto piloto, as quais permitirão encontrar o cenário de produção e consumo ótimo, de
acordo com as restrições definidas no algoritmo e encontradas in situ, respetivamente. Serão
também testadas sugestões dos restantes parceiros internacionais do Projeto EdGeWiSe. A
fase de otimização energética do sistema integrado instalado será a última fase de
manipulação do projeto piloto, após o qual, este estará apto a operar sem a supervisão da
equipa. Não obstante, continuará a ser estudado durante o seu período de vida útil e os seus
dados estarão disponíveis para toda a comunidade científica.

5. Modos de Operação
A Figura 3 representa o esquema geral de implantação das infraestruturas associadas ao
projeto piloto em ambos os cenários – diurno e noturno, respetivamente.
Cenário Diurno:
1) O sistema fotovoltaico e eólico será utilizado para alimentar a bomba de recirculação do
riacho artificial existente no Parque e a bomba de elevação junto ao R02 Inferior, permitindo
o armazenamento de potencial energético hídrico no reservatório superior. A restante energia
será armazenada em baterias;
2) A PAT (Pump as Turbine – bomba em modo turbina) produzirá energia para alimentar as
suas baterias, cuja carga será utilizada no cenário noturno;
3) Condutas adutoras de água instaladas no âmbito do piloto.
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Cenário Noturno:
1) O sistema fotovoltaico está desligado e o aerogerador produzirá energia para alimentar as
suas baterias, cuja carga será utilizada no cenário diurno;
2) A PAT produzirá energia para alimentar a iluminação pública do parque. A restante energia
será armazenada em baterias;
3) Condutas adutoras de água instaladas no âmbito do piloto.

Figura 3: Esquema geral de implantação das infraestruturas associadas ao projeto piloto instalado no Parque
Alexandre Aibéo.

6. Monitorização e Controlo
O sistema de monitorização e controlo será feito através de um sistema de telegestão que
monitoriza diversos parâmetros, nomeadamente: dados climatológicos por meio de uma
estação meteorológica (monitorização da temperatura ambiente, exposição solar, velocidade
do vento, entre outros); caudais instantâneos e pressões a montante e a jusante da PAT e da
bomba de elevação; energia produzida pela PAT; energia consumida pela iluminação pública
do parque e da bomba de elevação ou eventuais consumos adicionais (de preferência de
controlo fragmentado); e controlo de electroválvulas para manuseamento da PAT. O
equipamento estará aberto à programação de sinais adicionais para eventualmente serem
analisadas novas variáveis que sejam pertinentes no âmbito de outputs contributivos para a
investigação científica ao longo do tempo de vida útil do projeto-piloto.
Por se tratar de um projeto de investigação no qual o objetivo principal passa por criar um
sistema autónomo de energia renovável, a ligação do equipamento de monitorização à rede
elétrica será evitada a todo o custo desde que não haja repercussões negativas a nível de
manuseamento de válvulas que comprometa o abastecimento de água à cidade. O caudal
necessário para o correto funcionamento do piloto comparativamente à capacidade de ambos
os reservatórios e linha de abastecimento paralela e independente é pequeno, e não
comprometerá o sistema normal de abastecimento, uma vez que está adaptado de forma a
responder a qualquer eventualidade, com exceção de sobrepressão (ou embalamento) da PAT
que depende do correto funcionamento das válvulas motorizadas. Existem válvulas manuais
de segurança para prever esta situação. O controlo de abertura de válvulas será feito
preferencialmente de duas maneiras distintas: automaticamente e de acordo com o sensor de
luminosidade para ativar a PAT e entrar em modo Cenário Noturno, ou quando surgir a
necessidade, que por se tratar de um projeto de investigação, é necessário que o sistema seja
controlável à distância para análise de qualquer variável e cenário.
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7. Sistema de Apoio à Decisão
O desenvolvimento e a respetiva implementação de sistemas híbridos exigem um sistema de
apoio à decisão (DSS – Decision Support System) que deverá ter em conta os fatores
económicos, ambientais e sociais, assim como as ações de gestão de energia, estados do
sistema e modos de operação para que a integração entre todos os componentes se reflita
numa gestão eficiente e otimizada em sistemas de água e energia. Como tal, encontra-se em
estado de desenvolvimento uma plataforma computacional de apoio à decisão com base em
campos de inserção de inputs e outputs do sistema. A Figura 4 representa o esquema principal
de funcionamento da aplicação computacional. De salientar que, tal modelo será
desenvolvido de forma a incluir o número máximo possível de variáveis, restrições e cenários,
por forma a que o utilizador tenha liberdade de manuseamento do sistema.

Figura 4: Esquema do circuito de funcionamento do modelo computacional. Legenda: H - Energia Hídrica, S - Energia
Solar, E - Energia Eólica, CBAE - Consumo para bombagem de água e energia elétrica, CA - Consumo de água, CE Consumo de Energia elétrica.

O modelo de simulação matemático será desenvolvido com vista à maximização de produção
de energia proveniente de três fontes: a água, o sol e o vento, bem como à otimização de
gestão de sistemas integrados de água e energia fechados ou abertos, de acordo com a sua
tipologia de consumo.

8. Estudos de Performance e Otimização do Sistema
O trabalho assenta no princípio de que é possível, através de maior conhecimento científico,
melhorar a gestão de sistemas integrados de produção de energia hídrica, solar e eólica no
âmbito da microprodução e definir o ponto de otimização do referido sistema. O estudo de
viabilidade de sistemas integrados de microprodução de energia deste tipo, permite a
contribuição de conhecimento para a comunidade científica, bem como para um futuro mais
sustentável e para a melhoria de eficiência energética de sistemas de abastecimento e
distribuição de água. Promove ainda a redução de consumo de combustíveis fósseis e de
emissões de carbono. Atendendo ao objetivo fundamental estabelecido, os objetivos
específicos são os seguintes: desenvolvimento do conceito e do modelo teórico de acordo com
variáveis, cenários e restrições pré-determinados com recurso a modelação computacional e
logaritmos de previsão; recolha e análise de dados in situ com recurso a equipamento
informático e tecnologicamente avançado; observação e análise do funcionamento do piloto e
dos dados recolhidos; alteração e correção de variáveis de investigação conforme o decorrer
dos trabalhos e sugestões dos demais parceiros internacionais do Projeto Colaborativo
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EdGeWiSe; definição do ponto ótimo de funcionamento para o sistema integrado instalado e
comparação com resultados obtidos da modelação computacional.
No âmbito da implementação do projeto-piloto no Parque A. Aibéo, foram adicionalmente
feitos os seguintes estudos:
- Estudo analítico da PAT adquirida no âmbito do projeto em termos de perda de carga,
eficiência e cavitação;
- Estudo analítico da velocidade do vento de acordo com os dados fornecidos pelo IPMA e
Universidade da Beira Interior, e respetiva comparação com distribuição de Rayleighl e
Weibull;
- Análise técnica e económica de pequenas turbinas eólicas urbanas e respetiva comparação
com o equipamento instalado no Parque A. Aibéo;
- Efeito do intervalo de amostragem de dados climatológicos e de padrões de consumo de
água na análise de estimativa de potência e performance de equipamento de produção
energética.

9. Conclusão
Nenhum país pode alcançar um desenvolvimento sustentável sem primeiro desenvolver todos
os seus setores e satisfazer a procura, tendo em conta o alto crescimento populacional, a
falta de habilidades locais e a baixa eficiência na gestão de sistemas e infraestruturas. Além
disso, a transição para um sistema sustentável e verde requer o desenvolvimento de políticas
integradas, coerentes e abrangentes que abordem a nutrição, saúde, agricultura, meio
ambiente e recursos naturais, economia, sociedade e cultura. A sustentabilidade abrangente
requer investigação científica e desenvolvimento tecnológico bem como um sistema
educacional apropriado que estabeleça uma sociedade baseada no conhecimento. São
necessárias medidas de ação estratégicas e imediatas para enfrentar a degradação ambiental,
especialmente no que diz respeito à escassez de água, impulsionada principalmente pelos
padrões de consumo.
Em Portugal, é de grande importância mudar as políticas nacionais para articular os sectores
da água e da energia e criar sinergias benéficas para aumentar a eficiência dos recursos e
sustentar as gerações vindouras. Apesar de ser relativamente recente, existe um enorme
potencial de mercado para o nexus água-energia em Portugal e envolve ambos os setores e
respetivas entidades gestoras que procuram lucro adicional ou redução de custos através de
soluções integradas de água e energia com recurso a redes inteligentes, e empresas de
tecnologia que evoluirão para uma nova fase de desenvolvimento a fim de responder aos
problemas e restrições encontrados.
Se por um lado, a simulação e o design de redes e sistemas inteligentes de energia e água
dependem da integração de diferentes tecnologias, estratégias, modelos e ferramentas, por
outro, esses fatores precisam de ser analisados de acordo com uma alta resolução temporal
em que a exploração de fontes de energia renováveis de cariz estocástico possa ser modelada
através de variações sazonais e abordando diferentes tipos de fontes e sistemas de
armazenamento, permitindo a modelação cronológica de dados de entrada e saída em cada
etapa de integração.
Atendendo ao sistema desenvolvido e implementado, serão futuramente estudadas e
apresentadas soluções de otimização com base nos dados recolhidos do projeto-piloto, bem
como em modelos matemáticos e computacionais focados na formulação do problema e no
apoio à decisão, devidamente adaptados a cidades de montanha.
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Intervention on Industrial Heritage in Canal
de Castilla: The Alar Del Rey Peak
Warehouse as a Visitor Reception Center
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Abstract
The Canal de Castilla was an ambitious hydraulic project that emerged in the mid-eighteenth
century in response to the problem of isolation of the villages located on the Castilian plateau
and its inability to trade with cereal surpluses. The construction process was convulsive and
developed over almost a hundred years and its period of splendor was short since almost at the
time of finishing its route it became obsolete compared to the advantages offered by the newly
released railway, much faster and efficient. However, with the perspective of time, the Canal
showed an ability to adapt to changing reality, becoming essential infrastructure when
understanding the life of the inhabitants of Tierra de Campos. In this context, the processes of
recovery and rehabilitation of industrial heritage linked to the banks of the Canal, whose
buildings are in various stages of deterioration, arise. These actions are a sample of the
sensitivity that both the administration and private developers are showing towards this type
of heritage. In 2009 the Consortium for Tourism Management of the Canal de Castilla summons
seven architectural studies to a restricted competition to condition the Nave de Picos de Alar
del Rey as a Visitor Reception Center. The winning proposal, from the study of Juan Carlos
Arnuncio, resolves the program by establishing a clear contrast between the elements that
generate the support spaces and those that define the main functions requested in the bases.
The reflections on which the project is articulated form part of a broader line of thinking that
will crystallize in the Plays exhibition held at the Patio Herreriano Museum of Contemporary
Art of Valladolid in 2013 that is based on formal speculations about projects - built or not builtdeveloped in the study until that date.
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Industrial heritage, Warehouse, Canal de Castilla, Tierra de campos, Restoration
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INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL CANAL DE CASTILLA:
LA NAVE DE PICOS DE ALAR DEL REY COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES

El viejo sueño de construir una ruta fluvial que comunicara la meseta norte de la península
ibérica con el mar, fue impulsado a mediados del siglo XVIII por el Marqués de la Ensenada
durante el reinado de Fernando IV. Este ambicioso proyecto hidráulico tenía como principal
objetivo resolver el aislamiento en el que estaban sumidos los pueblos de la meseta castellana,
dotándoles de una salida al mar que les permitiera abrirse al mundo y comerciar con los
excedentes de cereal que se generaban en la comarca.
Su proceso de construcción fue convulso y nunca se llevó a cabo en su totalidad. La ejecución de
los tres ramales del llamado Canal de Castilla (Norte, Sur y ramal de Campos) se prolongó
durante casi un siglo (de 1753 a 1849) debido a complejas vicisitudes de carácter político y social
y, en último término, a los recurrentes problemas para estabilizar su financiación, que fue
finalmente irregular y fragmentaria. Una vez concluida la infraestructura, su periodo de
esplendor fue corto, puesto que cuando empezó a funcionar a pleno rendimiento en toda su
extensión, se quedó rápidamente obsoleto frente a las ventajas que ofrecía el recién estrenado
ferrocarril, mucho más rápido y eficiente. Sin embargo, con el devenir del tiempo, el canal
mostró una asombrosa capacidad de adaptación a un entorno cambiante, convirtiéndose, a lo
largo de los años, en una infraestructura imprescindible la hora de entender la vida de los
habitantes de Tierra de Campos.
Tras la inauguración de la línea de ferrocarril que unía Madrid con Santander en 1860, y cuyas
vías discurrían paralelas en muchos de sus tramos al propio canal, su uso como medio de
transporte de mercancías decae rápidamente. Sin embargo la infraestructura aportaba otros
valores añadidos al de recorrido fluvial, como la posibilidad de abastecer el riego de los campos
castellanos o el aprovechamiento energético de las esclusas, que aunque nacieron de la
necesidad de resolver un problema estrictamente físico (la necesidad de salvar un diferencia de
cota) finalmente fueron el origen de una pequeña revolución industrial en la agraria Castilla con
el surgimiento de pequeñas instalaciones industriales, en su mayoría molinos de harina
vinculados a los saltos hidráulicos que aprovechaban la fuerza del agua para transformarla en
energía.

Ramales del Canal de Castilla
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El Canal de Castilla goza de un importante grado de protección ya que fue declarado BIC con la
categoría de Conjunto Histórico en 1991. A raíz de ello se elabora el Plan Regional del Canal de
Castilla, aprobado en 2001, documento en el que se recoge el papel del canal como elemento
estructurador del territorio así como la necesidad de conservarlo y protegerlo.
El trazado del canal genera a lo largo de todo su recorrido una serie de elementos construidos
destacados que van pautando el camino y que responden de forma funcional a los problemas y
requerimientos de la infraestructura en cada punto. Obras de ingeniería tales como presas,
dársenas, puentes, y sobre todo esclusas, conviven con elementos de carácter más
arquitectónico como las naves de almacenaje, las pequeñas fábricas industriales o incluso las
viviendas de los trabajadores.
Alar del Rey, localidad situada al norte de la provincia de Palencia, debe su existencia a la
construcción del canal, ya que se establece el punto de llegada del ramal Norte. Paralela a la
gran dársena se ubica la Nave de Picos, donde se desarrollará la intervención objeto de este
estudio. La villa es un enclave muy interesante porque en ella confluyen infraestructuras viarias
de distinto carácter tales como caminos de tierra, canales fluviales y el ferrocarril. De hecho el
propio pueblo surge y se desarrolla como lugar estratégico a nivel de territorio, ya que es un
punto estratégico, lugar de conexión entre Castilla y Cantabria.

Dársena del Canal de castilla en Alar del Rey
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El Consorcio para la gestión turística del canal de Castilla organiza en el año 2009 un concurso
restringido para acondicionar la Nave de Picos de esta localidad. Su privilegiada situación como
punto de llegada de cualquier recorrido vinculado al canal, hacía necesario dotarla de una
infraestructura que sirviera de punto de acogida al creciente número de personas interesadas
en recorrer el canal, por lo que se plantea adecuar la nave para el uso de Centro de Recepción
de Visitantes, con un programa que incluía una zona de recepción, un espacio administrativo,
un área expositiva una cafetería, un pequeño salón de actos, un vivero de empresas, una zona
deportiva para bicicletas y piraguas así como los almacenes y aseos necesarios para el correcto
funcionamiento del edificio.

Localización de la Nave de Picos en Alar del Rey

El objeto de proyecto es un edificio de considerables dimensiones (100 m x 32.5 m) de planta
rectangular y geometría cartesiana. La cubierta se resuelve con 12 crujías perpendiculares a la
dársena que generan 7 vanos cada una. Un total de 72 cerchas se apoyan en 66 pilares de
madera que definen una sala hipóstila de gran interés espacial, acotada por muros perimetrales
de mampostería de piedra. Coincidiendo con la convocatoria del concurso de adecuación del
interior de la nave se llevó a cabo el proyecto de restauración de las cubiertas de 10 de las 12
crujías, puesto que en ese momento una gran parte de la superficie de la nave se encontraba a
cielo abierto, con el evidente riesgo de degradación de la estructura de madera.
La recuperación de las cubiertas se hace desde una óptica historicista que pretende devolver al
edificio a su estado original. Este es, por tanto, el punto de partida para el desarrollo del
proyecto.
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Estado de la Nave de Picos antes de la rehabilitación de las cubiertas

Planta de la Nave de Picos, levantamiento del estado previo a la intervención
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La propuesta plantea una solución global articulada en torno a dos elementos, uno longitudinal
de planta rectangular y cartesiana que siguiendo el eje longitudinal de la nave acoge las zonas
de servicio y espacios húmedos y otro lineal que se va plegando generando así los distintos
espacios requeridos en el programa.

Planta del Proyecto de Ejecución

En el edificio la relación entre el índice de huecos y la superficie total de fachada era muy
pequeña. Dado el nuevo uso que se pretendía dar a la nave pareció prioritario articular una
estrategia que resolviera esta situación. Es por ello que con el objetivo de introducir luz en las
zonas centrales de la nave se proyectan tres patios que, además de iluminar las estancias,
permiten conectar visualmente los distintos espacios generados por el muro flexible. Se genera
así una secuencia espacial que articula los recorridos en el interior del edificio.
En los patios se plantea la plantación de árboles que por un lado introducen la naturaleza
exterior en el interior del edificio y por otro matizan la entrada de la luz en función de la
orientación y de la época del año.

Sección longitudinal y transversal por unos de los patios
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La decisión acerca del planteamiento de iluminación más adecuado para la nave fue uno de los
aspectos más complicados del proyecto. Las limitaciones presupuestarias a las que se ven
sometidas este tipo de intervenciones hacían inviable una solución a base de luminarias de un
precio elevado, por lo que finalmente se optó por plantear una retícula de bombillas unidas
entre sí por elementos lineales paralelos a la dirección de las crujías formados por tubos de acero
galvanizado colgados de la cubierta situados cada 2,75 metros. La separación entre bombillas se
plantea de 2 metros, por lo que el espacio se vería colonizado por una nube de pequeños puntos
de luz que pondrían en valor la esencia geométrica de la propia nave, así como su sistema
estructural, generando una iluminación ambiental isótropa.

Detalle del plano de iluminación de la nave

Finalmente la obra de adecuación de la nave no se ejecutó bajo la dirección del estudio que
desarrolló el proyecto de ejecución, siendo otro arquitecto el encargado de sacar adelante el
proyecto siguiendo las directrices de la propuesta ganadora, de la que sólo se ejecuta una
primera fase debido a problemas presupuestarios. Este hecho hace que se desvirtúe en cierto
modo el carácter de la intervención, que estaba planteada desde un punto de vista global y que
requiere de la completa ejecución de la propuesta para un entendimiento de la solución
espacial.
Sin embargo el proyecto y las intuiciones y estrategias formales que de él se derivaban siguieron
un camino propio ya una maqueta conceptual del mismo pasó a formar parte de la exposición
Plays lo que muestra que a veces los proyectos perviven de formas insospechadas, saltando en
este caso de la obra como construcción a la obra como parte integrante de una colección
artística.

Nave de Picos de Alar del Rey. Maqueta
conceptual que formó parte de la
exposición PLAYS de Juan Carlos Arnuncio.
2013
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Abstract
In general, all companies aim to reduce costs, maximize the use of their resources and optimize
production. Angolan companies are no exception, and these goals have gained greater urgency
in the context of the economic crisis, which the country is facing. The Lean philosophy
principles aim to reduce wastes within an organization, thus contributing to the optimization
of production processes. The flexibility of Lean tools allows them to be applied in any business
sector and in companies of any size. They are therefore a good tool to achieve these business
goals in an efficient and systematic manner. There are cases of successful application of Lean
principles in the banking sector, in this case called Lean Banking, which may be replicated in
other companies in the sector. This case study consisted of an analysis of the bank credit
management process in a branch of the Bank of Savings and Credit (BPC) in Angola, with the
objective of proposing measures to optimize this process, supported by the application of Lean
Banking.
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Lean Banking, Lean Principles, Angolan Banking, Services Optimization
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Aplicação do Lean Banking na identificação de
desperdícios no processo de crédito:
Estudo de caso Banco de Poupança e Crédito
(Angola)
Electrotechnical and Mechanical Engineering
Industrial Engineering and Management

Introdução
Um dos principais problemas das empresas, que estão no mercado Angolano, consiste na
redução de custos, maximização de recursos e otimização da produção, num contexto de crise
que afeta a economia deste país. As empresas que pretendam permanecer neste mercado e
maximizar os seus lucros precisam adotar novas tecnologias direcionadas para a eliminação de
desperdícios que ocorram durante o processo de produção e de prestação de serviços.
Uma das estratégias que tem possibilitado a obtenção de bons resultados é a adoção de um
modelo de gestão assente na filosofia Lean (FL). De uma forma sucinta, a filosofia Lean
traduz-se na implementação de um conjunto de princípios e ferramentas que permitem, de
forma eficiente, eliminar desperdícios e, desta forma contribuir para a otimização de
processos produtivos, para a melhoria contínua de serviços e sistemas, e para o
desenvolvimento das pessoas. O objetivo é a criação de valor para todos envolvidos na
organização, acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, etc.
Constata-se que muitas empresas do sector bancário obtiveram sucessos com a aplicação
deste modelo de gestão. Por analogia, acredita-se que esta experiência pode ser replicada
com sucesso no caso do Banco de Poupança e Crédito (BPC). Pretende-se com este trabalho,
analisar como o BPC pode beneficiar com a aplicação da metodologia Lean, em particular, na
gestão do processo de crédito bancário. Uma análise ao processo de concessão de crédito
bancário, evidencia um número elevado de reclamações por parte dos clientes. Das mais
referenciadas pelos clientes destacam-se: o tempo de espera elevado e a burocracia
excessiva. Esta situação traduz-se numa insatisfação dos clientes [1].

Enquadramento teórico sobre a Filosofia Lean
A filosofia Lean começou a ganhar destaque a partir de 1988 quando o investigador John
Krafcik utilizou pela primeira vez o conceito de “Lean Production” para caraterizar o sistema
de produção da Toyota (TPS)[2].
De acordo com Costa [2], este sistema resulta de uma evolução constante que poderá ter tido
a sua origem nos modelos organizacionais preconizados por Frederick Taylor e Henry Ford no
início do século XX. Estes modelos foram sendo aperfeiçoadas e alterados ao longo do século
XX, através do sistema de produção da Toyota, reconhecido internacionalmente por TPS. Este
modelo organizacional conseguiu assegurar índices de produtividade satisfatórios ao longo de
todo o século. A partir da década de noventa com o trabalho desenvolvido por Womack et al.,
[3] surge um novo paradigma organizacional que sintetizar e complementar os modelos até
então utilizados. Este novo paradigma organizacional foi, como referido, batizado por Krafcik
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[1] como filosofia Lean. O objetivo principal desta filosofia centra-se na redução ou
eliminação de desperdícios com base num conjunto de princípios e de ferramentas.
De acordo com Costa [2], a grande ênfase que se dá ao termo Lean, recai no facto deste
sistema adotar um modelo de produção onde se procura utilizar a menor quantidade possível
de tudo, desde o tempo, passando pelos recursos financeiros, humanos e materiais, até ao
esforço despendido, como forma de se evitar ao máximo o número de desperdícios.
A Produção Lean reúne as atividades de toda a organização desde a gestão de topo, passando
pelos operários, até aos fornecedores capazes de dar resposta à procura do mercado,
conseguindo nalguns casos duplicar a produção e a qualidade, ao mesmo tempo que mantém
os custos baixos. No fundo, a produção Lean não é mais do que uma filosofia organizacional
que visa aumentar o valor para o cliente através da eliminação de desperdícios [3]. A filosofia
Lean procura soluções, sejam elas modificações na produção ou nos seus intervenientes, para
que a melhoria do produto seja acompanhada por uma redução no seu custo de produção.
Neste contexto, são apresentados na figura 1, os cinco princípios da Filosofia Lean.

Criar valor

Cadeia de
Valor

Pull
system

Fluxo
contínuo

Aperfeiçoamento

Figura 1. Princípios básicos da filosofia Lean, [3] [4] [5]

Conforme representado na figura 1, o foco consiste em agregar valor ao cliente, e desta
forma incrementar o valor acrescentado pela empresa. O valor do cliente é definido pelo
cliente [6]. A cadeia de valor desempenha um papel crucial pois permite agregar valor. O
conceito da cadeia de valor integra desde a negociação com o fornecedor até à satisfação do
cliente final. É considerado nesta cadeia o que realmente adiciona valor. Se uma ação não
adiciona valor deve ser modificada ou eliminada do processo. A produção é "puxada" com base
na procura a jusante dos clientes [7]. O sistema de produção baseado em puxar é com
frequência utilizado no processo contínuo [8]. O sistema puxado controla o fluxo de recursos
e a produção é feita peça a peça. O sistema de produção da Toyota assentava no fluxo
contínuo [9]. O fluxo de produção numa empresa deve estar programado para movimentar
grandes quantidades de produtos evitando desperdícios de tempo, de ocupação desnecessária
do espaço, de acumulação de stock intermédios entre outros. Nas práticas relacionadas com a
melhoria contínua, incluem-se programas de gestão de qualidade e programas formais de
melhoria contínua [10]. Garantir a melhoria contínua do processo produtivo, objetivando
melhorias contínuas na qualidade dos produtos e serviços é fundamental para o sucesso das
empresas.
Outro enquadramento sobre a FL, está relacionado com a abordagem que Womack faz sobre
os desperdícios na ótica da FL [11] [12], pode permitir inferir que o objetivo da FL não se
cinge apenas à identificação dos desperdícios, mas também em transformá-los em algo que
acrescenta valor ao consumidor. Por conseguinte a aplicação das ferramentas da FL é
imprescindível para a implementação dos princípios da FL, podendo deste modo prevenir a
existência de desperdícios na realização duma atividade. São sete desperdícios referidos por
Ohno [9], conforme ilustrados na figura 2. isto é: superprodução, defeitos, espera,
transporte, processamento incorreto, excesso de stock, movimentos desnecessários, e o não
aproveitamento da criatividade dos funcionários; o último foi adicionado mais tarde aos sete
desperdícios originais identificados pela Toyota [13].
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Superprodução
Defeitos

Movimentos
desnecessários
DESPERDÍCIOS
Excesso de
stock

Espera

Transporte
Processamento
incorreto

Figura 2. Tipo de desperdícios [14]

Lean Banking
Na revisão da literatura, foram identificados muitos estudos sobre o Lean Banking. De entre
aqueles que foram analisados, salientam-se alguns, nomeadamente, a pesquisa desenvolvida
por Paulo [15], que descreve uma abordagem que norteia a aplicação de ferramentas e
conceitos Lean ao contexto real duma instituição bancária, relacionado com o banco
Millennium BCP; as práticas de serviços Lean no setor bancário marroquino [16]; e, sobre Lean
Thinking no setor bancário: identificação de resíduos no processo de desembolso de crédito
[17]. O aumento dos trabalhos de investigação sobre esta temática assim como o crescente
número de bancos, que recorrem à aplicação de práticas Lean, é incentivador na aplicação do
Lean Banking. Da literatura sobressai o elevado índice de complexidade burocrática nos
processos bancários que se traduz em baixa eficiência e consequente insatisfação do cliente.
Os resultados obtidos com aplicação de Lean Banking são significativos na redução de custos e
no aumento de receitas [18].
O Lean Banking consiste em aplicar os princípios Lean a empresas do sector bancário e está
associada à definição de etapas no processo de atendimento, eliminando as fases que não
criam valor para o cliente. Em síntese, conceber apenas o que é solicitado pelo cliente e
evitar serviços que possam a ser considerados desnecessários.

Estudo de caso
O setor bancário é reconhecido em Angola, como sendo o responsável pelo apoio financeiro às
atividades que ocorrem no tecido empresarial, sendo também um dos setores que mais
contribui para a economia do país. O sector bancário tem ainda um grande impato na redução
do índice de desemprego por ser um dos setores que mais emprego gera. Se compararmos as
instituições bancárias, com as outras organizações do setor de serviços, e em particular dos
serviços financeiros, constatamos que têm estado a evoluir rapidamente ao longo das últimas
décadas [19], isto mostra uma mudança de paradigma na área de negócios.
Todavia, as operações inerentes ao processo relacionado com o crédito são morosas e
ineficientes, o que tem dificultado a concretização dos objetivo dos clientes [20].
Compreende-se que a identificação e a eliminação das ineficiências no processo de crédito
bancário não é um processo simples contudo, com recurso à abordagem Lean foram
identificados 7 desperdícios à semelhança dos identificados por Ohno [9], no setor industrial.
Do estudo efetuado no BPC sedeado no município de Viana foi possível identificar os
desperdícios constantes da tabela 1.
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Tabela 1. Descrição dos desperdícios identificados no processo de crédito na agência bancária do banco BPC
de Viana. Fonte: Elaborado pelos autores com base nos relatórios e inquéritos. [21]
Desperdícios na
ótica da filosofia
Lean

Exemplo de desperdício identificados

Processamento
inadequado e
excessivo

Excessos de tipos de créditos. (crédito salário,
crédito empreendedor, crédito habitacional, crédito
indústria, crédito energia e água, microcréditos,
crédito automóvel, crédito pesca sustentável, crédito
agropecuária, etc.)
Excessivos intervenientes no processo de crédito
(Balconista, gestor de conta, subgerente, gerente,
agência bancária central, ministério da justiça, etc.);
Duplicação de procedimentos.

Movimentação

Desorganização dos postos de trabalho, e dos recursos
informáticos

Stocks

Acumulação dos processos de solicitação de créditos;
Acumulação de arquivos obsoletos;
Acumulação de processos de reclamações.

Sobreprodução

Defeitos

Esperas

Transporte

Falta de Know-how, falta de boletins informativos,
falta de instruções de trabalho, falta de tecnologias
adequada, preenchimento incorreto dos formulários;
Formulários com muitos conteúdos desatualizados e
desnecessários;
O processo de tramitação de crédito;
Erros de processamento de crédito.

Enormes filas de espera;
Tempo de tramitação do crédito;
Tempo de espera para dar resposta à solicitação do
crédito; Tempo de espera para cedência dos créditos.

Envio e o reenvio dos processos de solicitações de
crédito à agência central para análise, avaliação e
aprovação

Consequências
Aumento do lead times;
Dificuldade na gestão;
Aumento de custos.
Aumento de lead times;
Falta de consistência do serviço.
Pouca coordenação entre os
funcionários;
Desordem na divisão das tarefas.

Aumento de reclamações e
insatisfação dos clientes;
Custos acrescidos; Aumento de
arquivos mortos;
Falta de espaço.
Retrabalho;
Aumento de lead times;
Aumento de despesas para o
cliente;
Desgastes físicos e morais;
Desistências na solicitação de
crédito por parte dos clientes;
Falta de credibilidade nestes
serviços;
Insatisfação do cliente;
Altos custos de capacitação do
Know-how.
Aumento de lead times;
Aumento de reclamações;
Sobrelotação do espaço do banco;
Cansaço físico dos funcionários e
dos clientes;
Confusão dentro do banco;
Aumento de conflitos e intrigas
entre os clientes e os funcionários.
Aumento da burocracia;
Aumento de lead times.

Na tabela abaixo são descritas as principais causas de desperdícios identificadas que estão
relacionadas com o incumprimento da aplicação dos principios básicos da filosofia Lean, nesta
agência bancária.
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Tabela 2. Descrição das causas de desperdícios relacionadas com incumprimento dos princípios da filosofia Lean
identificados no processo de crédito na agência bancária do banco BPC de Viana. Fonte:
Elaborado pelos autores com base nos relatórios e inquéritos. [21]
Princípios da filosofia
Lean
Valor ao Clientes

Cadeia de valor

Sistema de Produção
Puxada

Fluxo de produção
continua

Melhorias contínuas

Causas de desperdícios relacionadas com incumprimento dos princípios da
filosofia Lean
Desvalorização das necessidades dos clientes;
Oferta de serviços de créditos sem ser em função das necessidades dos
clientes;
Não realização de inquéritos de satisfação aos clientes;
Incumprimento no prazo de entrega dos créditos;
Inexistência de procedimento de tratamento das reclamações;
Dificuldade no acesso e na compreensão da pouca informação existente
sobre o crédito.
Processo de tratamento e tramitação do crédito é inadequado;
Registo de existência dos créditos em stock:
Não existência de uma estimativa do tempo de processamento do crédito;
Notável demora no tempo de processamento do crédito;
Não existência de nenhuma representação gráfica do processo de crédito,
de modo a permitir o seu mapeamento
A planificação do crédito, é anual e depende da direção geral;
Não existe a nivelação dos tipos de crédito em função da procura;
Falta de manutenção do sistema informático, utilizado para detenção de
anomalias no processo de créditos
Registos de interrupções constantes durante o processamento de crédito;
Incumprimento no sequenciamento das operações de processamento dos
créditos;
Processamento de muitas unidades de cada vez em cada posto de trabalho
provocando acumulação de processos;
Falta de plano de processamento dos créditos.
Falta de autonomia dos funcionários na resolução dos problemas de
cedência de crédito;
Os funcionários não são envolvidos na elaboração do programa de melhoria
contínua relacionado com o processo de crédito;
São poucos os quadros formados em matéria de melhoria contínua dos
processos de crédito;
Falhas no cumprimento do procedimento de limpeza, arrumação,
organização, disciplina e segurança no balcão.

Para dar resposta aos problemas levantados, propõe-se a aplicação das seguintes ferramentas
Lean:
a) Aplicação da metodologia 5S, com foco na organização do espaço por forma a
incentivar os esforços de melhoria no aumento da produtividade do banco [22].
b) Realização da análise de estrangulamento (Bottleneck Analysis) como técnica para
identificar e localizar os gargalos no processo de concessão de crédito [23].
c) Aplicação do Gemba, identificando no local as causas dos problemas. [24].
d) Aplicação do Heijunka, de modo a adequar o tipo de crédito em função do contexto e
da procura, permitindo assim obter uma carga de trabalho estável, flexibilização e
normalização das tarefas [25].
e) Aplicação do Hoshin Kanri, para a identificação das necessidades da organização; no
planeamento ou ainda no estabelecimento da política da empresa [26], de modo a
congregar opiniões consensuais a todos os níveis da empresa,
f) Recurso ao sistema JIT, que consiste em produzir apenas o necessário e no momento
necessário, evitando qualquer tipo de desperdício [27].
g) Aplicação do Kaizen com recurso à melhoria contínua com enfâse na formação dos
trabalhadores, ajustamentos nos processos, no tempo e na tecnologia. O Kaizen
concentra-se principalmente nos processos e não nos resultados [28].
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h) Kanban baseado num sistema composto por um quadro de avisos, de modo a auxiliar o
fluxo dos processos, contribuindo para uma maior equidade no atendimento aos
clientes [29], sincronização das tarefas entre postos de trabalhos e entre as
organizações [30], nivelamento do stock [31], interação constante com o cliente e
com o fornecedor [32].
i) A definição de Key Performance Indicator (KPI) para estabelecer as metas e objetivos,
vistos como indicadores-chave de desempenho que orientam os recursos na execução
da estratégia [33], é utilizado também nas operações financeiras e de créditos, assim
como para avaliar o valor acrescentado do projeto, da equipa e em particular dos
funcionários.
j) O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) constituído por quatro etapas, pode auxiliar na
implementação de medidas de melhoria e na sua consolidação.
k) O mapeamento do fluxo de valor (VSM) é um método utilizado para apresentar o fluxo
do processo, de modo a conhecer as etapas, as atividades e todos os elementos que
estão envolvidos, permitindo identificar os desperdícios [34]. Pode ser aplicado para
monitorizar o processo de crédito e elaborar uma estimativa do tempo de duração do
processo de crédito.
Com base no estudo efetuado no BPC e face aos principais problemas identificados, acreditase que a implementação gradual das ferramentas propostas poderá contribuir para uma
melhoria significativa nas operações bancárias.

Conclusão
A implementação do Lean Banking, permitiu identificar os desperdícios existentes no processo
de crédito bancário na agência do BPC de Viana. Foram identificadas muitas ineficiências no
que diz respeito à gestão dos processos de crédito bancário, pois são inúmeros os problemas
existentes que causam insatisfação dos clientes. Importa frisar que a aplicação das
ferramentas Lean analisadas trarão benefícios na redução dos erros cometidos, eliminação de
desperdícios, redução significativa dos custos, simplificação das tarefas, maior
aproveitamento do tempo, redução do lead times, diminuição da burocracia, maior eficiência
operacional, aumento da qualidade do serviço prestado, melhoria da qualidade, satisfação do
cliente e obtenção de vantagens competitivas.
Com a implementação das ferramentas Lean identificadas, acredita-se ser possível atingir
melhorias significativas a nível da eficiência no sector bancário Angolano, por extrapolação do
observado no BPC. Estas ferramentas, visam as boas práticas organizacionais, por meio da
simplificação e, de formas mais fáceis de conceção de serviço, com foco na redução dos
desperdícios e dos custos inerentes ao processo.
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Abstract
The focus on the application of information and communication technologies and electronic
(ICTE) in agriculture has proven to be very efficient and revolutionary. With the adoption of
increasingly efficient and modern technologies, agriculture generally improves its
competitiveness and production sustainability. The intensive use of ICTE in this sector aims to
create integrated solutions that generate effective gains in productivity, sustainability and
economic, social and environmental quality. In this paper is proposed an ICTE-based cattle or
horse monitoring system, developed as a belt containing a microcontroller device used to assess
the animal's heart rate and detect abnormal mobility. Correct assessment of these two
parameters is very useful for detecting many of the pathologies and anomalies that constitute
economic losses for producers. With precise monitoring, it is possible to minimize these events
detrimental to animal production.
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Sistema de monitorização de sinais vitais em
tempo real para gado
1. Enquadramento
O setor agrícola é muito importante para a economia e sustentabilidade de qualquer país, e até
mesmo do globo. Os sistemas pecuários ocupam cerca de 30% da área de superfície terrestre
do planeta e são um ativo global significativo com um valor estimado de mais de 1,4 mil milhões
de dólares [1]. Com o aumento do crescimento populacional, a tarefa de fornecer alimentos de
qualidade a toda a população torna-se cada vez mais difícil. Durante os próximos 15 anos, o
consumo global de carne deverá aumentar em 40%, precisamente devido ao aumento da
população, uma vez que no ano 2025 é expectável que o número de pessoas seja de 8 mil
milhões, e em 2050, 9,6 mil milhões [2-5].
O setor pecuário contribui com até 50% do produto interno bruto agrícola global e consiste no
meio de subsistência e segurança alimentar de quase 1,3 mil milhões de pessoas nos países em
desenvolvimento [6-7].
De acordo com a FAO [6], a procura global por produtos pecuários aumentará em 70% até 2050.
Aproximadamente mil milhões de pessoas consideradas pobres dependem de criação de gado
para alimentos e rendimento. Estima-se que dois terços dos indivíduos que vivem com menos
de 2 dólares por dia, possuem ou guardam gado [8]. Aumentar a produtividade nos países em
desenvolvimento é crucial para a otimização e eficiência da produção, bem como para melhorar
a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos [6].
Este projeto insere-se na área da agricultura de precisão, precisamente na criação de animais
e pecuária. A agricultura de precisão permite que os produtores respondam à procura atual e
futura de forma mais eficiente, simultaneamente aumentando a quantidade de animais e
melhorando a qualidade, pois poderão gerir uma maior quantidade de animais com menos
recursos humanos [8-9].
No contexto deste projeto, pretende-se que os produtores obtenham avaliações dos parâmetros
fisiológicos e de mobilidade dos animais sempre que pretenderem, poupando assim tempo e
dinheiro, uma vez que o apoio veterinário só será necessário em caso de desvio dos valores
normais. Adicionalmente, a necessidade de isolamento dos animais pode ser prevista
rapidamente, reduzindo a possibilidade de disseminação de doenças. Ao reduzir o número de
animais afetados por uma doença, maior será o rendimento da venda de animais saudáveis ou
produtos derivados. Este tipo de monitorização não se limita ao gado, é reprogramável e
adaptável a várias espécies.
Atualmente, a dificuldade em monitorizar o gado já é sentida, e com o crescimento
populacional, esta dificuldade aumentará bastante. As técnicas mais utilizadas na
monitorização são insuficientes para uma atualização constante e precisa do estado de saúde
dos animais, visto que exigem muito investimento em recursos humanos e em conhecimento
veterinário, tudo para informação esporádica [2], [10].
Ao nível ambiental, é também de interesse geral a implementação de sistemas de precisão,
uma vez que o setor agrícola é um dos mais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa
e poluição da água e do solo [7], [11]. Quanto ao impacto no ar, a agricultura é responsável por
94% de toda a emissão de amoníaco antropogénico, e 75% destes originam-se apenas de
excrementos de gado. Em relação aos gases de efeito estufa, o gado é responsável por cerca
de 15% das emissões mundiais. Cerca de 44% ocorrem devido à eructação em ruminantes, que
liberta metano (CH4), 27% corresponde a CO2 relacionado ao transporte e 29% são N 2O
relacionados aos resíduos e fertilizante [7].
Ao garantir o bem-estar dos animais, a produção é melhorada e o impacto ambiental é reduzido,
assim como os perigos para a saúde [2], [6], [7], [10].
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Assim, este trabalho visa criar um método otimizado, com desvantagens nulas ou bastantes
reduzidas para todas as partes. Incorporando sensores, tecnologia sem-fios (wireless) e uma
boa capacidade de armazenamento de dados, com o intuito de desenvolver um sistema
extremamente útil, preciso, de custo reduzido, intuitivo, fácil de usar e não invasivo. Este
sistema vai consistir num microcontrolador que terá sensores de electrocardiografia (ECG) e
acelerometria (ACC), o que permitirá obter a frequência cardíaca e caso esta esteja fora do
normal, irá enviar ao utilizador o registo de acelerometria. Com esta informação, o produtor
pode sempre verificar se um animal está com parâmetros normais ou se requer de atenção
médica.
O objetivo de um sistema de monitorização é recolher e avaliar dados de forma contínua,
precisa e em tempo real para possibilitar a capacidade de decisão do utilizador, reduzindo os
custos operacionais e minimizando a pegada ecológica [2].

2. Saúde Veterinária
Existem várias doenças/anomalias bem conhecidas entre os produtores, criadores e
proprietários, para causar a morte animal e perda de lucro. Os mais comuns em bovinos são
stress térmico, laminite, mastite e hipocalcemia (febre do leite), e a previsão do ciclo éstrico
e da fertilidade. Para equinos são as cólicas, laminite e também o tempo de fertilidade. Cada
um destas espécies tem sintomas diferentes, mas a maneira de prever e averiguar a ocorrência
de uma doença ou alteração têm alguns fatores em comum. A Tabela 1 mostra a contagem de
batimentos cardíacos normais por minuto em várias espécies, e a Tabela 2 o sensor adequado
para cada anomalia.
Tabela 1. Intervalos normais de batimentos cardíacos em repouso, de várias espécies [12-14].
Espécie
Batimentos por minuto (BPM)
Vaca leiteira
48–84
Cavalos
25-60
Cabras
70–80
Ovelhas
70-80
Porcos
70–120

Gado
bovino

Gado
equino

Tabela 2. Sensores apropriados para cada tipo de anomalia [15].
Comportamentos anormais / Alterações
Sensor
Anomalia
fisiológicas
apropriado
Atividade diminuída/Desconforto
Acelerómetro
Stresse
Térmico
Temperatura corporal anormal
Temperatura
Alterações na locomoção
Acelerómetro
Laminite
Ritmo cardíaco anormal
ECG
Mastite
Produção reduzida
Acelerómetro
Alterações no movimento
Acelerómetro
Hipocalcemia
Aumento do ritmo cardíaco (aproximadamente
ECG
100 BPM)
Aumento do ritmo cardíaco (aproximadamente 60
ECG
BPM)
Cólica
Alterações no movimento
Acelerómetro
Laminite
Alterações no movimento
Acelerómetro
Fertilidade
Alterações no movimento
Acelerómetro
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3. Processo de desenvolvimento do protótipo
3.1. Microcontrolador
O microcontrolador BITalino oferece opções de baixo custo na área da microeletrónica, para
criar protótipos e desenvolver aplicações. É possível criar protótipos wearable e realizar uma
grande diversidade de testes com estes microcontroladores. Isto torna-se possível devido à
diversidade de modelos de microcontroladores BITalino [16], com sensores capazes de realizar
eletrocardiograma (ECG), eletromiografia (EMG), medição do fluxo de ar, acelerometria (ACC),
entre outros.
A plataforma escolhida para este protótipo foi o kit BITalino R-IoT [17], ilustrado na Figura 1.
Este kit tem um dos sensores necessários, o acelerómetro, mas sendo que também é necessária
a funcionalidade de ECG, um sensor ECG foi acoplado posteriormente. Deste modo estão
presentes todas as características para a avaliação e o processamento dos sinais. O software
utilizado para adquirir os sinais vitais foi o OpenSignals [16]. A operação com o microcontrolador
é intuitiva e acessível, e a aquisição de dados é realizada em tempo real. Na Figura 2 está
representada o exemplo de uma janela OpenSignals [16] com canal A14 para o ECG e A2 para
ACC, enquanto está a adquirir sinais vitais. Na Figura 3 está representado o dispositivo final,
utilizado para aquisição dos sinais, já com o sensor ECG e os cabos soldados.

Fig. 1 – Kit BITalino R-Iot [17]

Fig. 2 – Janela de aquisição em tempo real no software OpenSignals [16].
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Fig. 3 – Kit BITalino R-Iot [17] com o sensor ECG e cabos soldados.

3.2. Operação geral
O protótipo baseia-se num cinto com fita métrica, com uma embalagem integrada à fita que
contém o microcontrolador e uma abertura para ligação dos cabos do sensor de ECG. A fita
métrica serve para estimar o peso do animal, consoante a espécie, pois a relação entre ambas
as medidas encontra-se tabelada. O cinto é colocado em volta do tronco do animal, logo atrás
das patas da frente. O local do posicionamento para ambas as espécies encontra-se na Figura
4.

a) Posicionamento do cinto em bovinos.
b) Posicionamento do cinto em equinos.
Fig. 4 – Ilustração do posicionamento do cinto em ambas as espécies [18].
Na Figura 5 encontram-se os fluxogramas que resumem o funcionamento do sistema para
bovinos e equinos. Primeiramente, o sinal é adquirido pelo BITalino e processado pelo software
OpenSignals. Após o tratamento do sinal é possível proceder à contagem de picos R do complexo
QRS, obtendo assim os batimentos cardíacos por minuto. Caso a contagem de BPM não
corresponda aos parâmetros normais, os resultados de ACC vão ser enviados por email
juntamente com a contagem anormal de BPM para o utilizador via email. O email terá o texto:
“BPM count is at 'X'. Please check ACC history.”, sendo 'X' o número de BPM no momento do
envio de alerta.
O código utilizado para a seleção de picos R foi diferente em equinos e bovinos devido às
diferenças entre os seus complexos QRS. Teve que ser acrescentada uma secção de código para
filtrar picos de amplitude elevada que estavam a ser contados como picos R pelo algoritmo,
mas que na realidade não eram.
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b) Funcionamento do sistema para
a) Funcionamento do sistema para
parâmetros de bovinos em repouso.
parâmetros de equinos em repouso.
Fig. 5 – Esquema de funcionamento do sistema para ambas as espécies.

4. Testes experimentais
Os testes experimentais foram realizados com dois indivíduos, um bovino e outro equino. Na
Figura 6 estão representados os dois indivíduos com o protótipo colocado e pronto a adquirir
dados. O bovino estava na estação de ordenha.

a) Bovino com o protótipo colocado.
b) Equino com o protótipo colocado.
Fig. 6 – Ambas as espécies com o protótipo colocado.
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As aquisições de dados foram realizadas sempre nessa altura devido a razões de disponibilidade
e segurança. O animal encontrava-se sempre em stress e agitado. Pelo contrário, o equino
encontrava-se sempre calmo e não estava em nenhum espaço próprio mas sim perto da sua box.
Quanto ao posicionamento dos elétrodos, o positivo é colocado do lado esquerdo, o negative
no lado direito e o neutro foram colocados no meio do peito dos animais.
Na Figura 6 b), o cinto ajustou-se até aos 183 cm, podendo assim ser concluído através dos
valores tabelados que o equino pesa pouco menos de 500 kg.

5. Resultados
Na Figura 7 encontram-se 3 exemplos de sinal de ECG adquiridos com o protótipo e apresentados
no software OpenSignals. São excertos de 15 segundos, onde se pode observar as diferenças
entre as diferentes ondas QRS nas três espécies em que se realizaram testes com o protótipo:
humanos, bovinos e equinos.

a) Sinal humano de ECG.

b) Sinal bovino de ECG.

c) Sinal equino de ECG.
Fig. 7 – Sinais de ECG processados e apresentados com o software OpenSignals.
Foram realizados 10 testes ao bovino, e na Figura 8 encontra-se um dos sinais resultantes, com
ECG e ACC. Os testes tiveram a duração de 2 minutos, mas devido à queda de sensores e
agitação, foi por vezes necessário reduzir a duração do sinal no final para que essas
perturbações não tivessem efeito. Nas aquisições em que foi possível obter um sinal bom, este
era semelhante ao da Figura 8, que é o expectável em termos da forma de onda e do complexo
QRS. O animal estava sob stress e por isso nesse caso os resultados não são o esperado.

Fig. 8 – Aquisição de sinais ECG e ACC.
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Neste caso específico exposto na Figura 8, o resultado dos BPM foi de 102, bastante acima do
normal. Quanto ao valor raw dos picos QRS detetados, o mínimo obtido foi de 2305, o máximo
de 4095 e a média foi 2515. O animal estava saudável, por isso o resultado deve-se apenas à
situação que não é familiar, provocando agitação. Apesar da situação, o algoritmo criado,
filtrou, processou e retornou a contagem de BPM e o gráfico de acelerometria, tendo sido
gerado um alerta devido à obtenção de valores anormais.
No caso dos equinos, foram realizados 16 testes de 2 minutos e os resultados dos BPM obtidos
estão dentro do expectável. Tal como no caso do bovino, alguns sinais adquiridos tiveram que
ser reduzidos. Quanto aos valores mínimos, máximos e médios raw de picos R detetados, os
resultados foram 1817, 2732 e 2210, respetivamente. Na Figura 9 encontra-se uma aquisição
realizada, cujo resultado dos BPM obtidos foi de 24. As aquisições manuais rondavam os 30 BPM
num estado calmo e de repouso, o que significa que os resultados se encontram dentro dos
valores considerados normais para esta espécie. Contudo, devido aos desvios, o algoritmo
devolve um alerta para valores entre os 20 e os 65 BPM para equinos e 40 e 90 para bovinos, de
modo a que haja alguma margem.

Fig. 9 – Aquisição de sinais ECG e ACC.
Nos primeiros testes não foi realizada tricotomia, de modo a comprovar a necessidade destas
com posteriores comparações. Na Figura 10 encontra-se um exemplo de um sinal obtido sem a
realização dessa técnica, podendo-se assim aferir a necessidade da aplicação desta técnica
para obtenção de resultados mais fidedignos.

Fig. 10 – Aquisição de sinais ECG e ACC sem tricotomia num equino.
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Na Figura 11 encontra-se um exemplo de alerta utilizando outro teste realizado num bovino.
Através do email criado propositadamente para este efeito, foi enviado um email para uma
conta pessoal, com o aviso da contagem de BPM e gráfico de acelerometria.

Fig. 11 – Exemplo de alerta enviado por email.
Principalmente no caso dos bovinos, torna-se necessário a realização de mais testes, num
ambiente mais calmo, de modo a que se sintam mais familiarizados com a situação do teste
experimental. A melhoria e otimização do algoritmo é também um dos passos a concretizar
posteriormente. A Figura 12 ilustra o sistema completo, com os elétrodos, sensor ECG, entre
outros.

Fig. 12 - Ilustração do sistema de microcontrolador e vários componentes presentes na caixa
do protótipo.

5. Conclusão
O ajuste e o algoritmo que trata e armazena o sinal de ECG, e executa a contagem do BPM,
precisam de ser otimizados e melhorados. Devem ser executados testes adicionais, em mais
indivíduos, de modo que um valor médio possam ser traçado, e para que se obtenha melhores
resultados. Após esta calibração, o sistema será mais preciso. Tudo o que foi proposto funciona
corretamente e corresponde às expectativas do projeto. Quanto a estas tecnologias no geral,
a implementação de um sistema de monitorização torna-se uma vantagem a longo prazo para
qualquer produção. Doenças como a hipocalcemia resultam em perda de lucro, pois mesmo
antes do animal começar a produzir, pode contrair esta doença. Com a possibilidade de prever
e prevenir as patologias que levam mais lucros e vidas animais, os produtores sentem a
necessidade de adotar estas tecnologias. Com uma aplicação intuitiva e precisa, como o sistema
proposto, muitas perdas serão impedidas, através de uma avaliação precoce e preventiva.
Adicionar um GPS e características de avaliação de temperatura, são fatores que ainda devem
ser estudados em profundidade para um acompanhamento deste projeto. Além disso, um estudo
extenso dos parâmetros e alterações do ACC é extremamente valioso para uma avaliação
completa do estado de um animal. Todos estes serão parâmetros cruciais para uma avaliação
exata do quadro geral de uma produção. Vários produtores têm demonstrado interesse neste
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tipo de sistema, uma vez que a maioria de suas perdas económicas provêm de roubo ou doença.
Ao adicionar uma característica de posicionamento a este protótipo, a maioria dos problemas
dos produtores seria resolvida. Idealmente, um sistema deste tipo é em forma de um cinto ou
coleira, não invasivo, que fornece informações em tempo real e alerta o produtor do estado de
saúde e localização de seus animais. A maioria desses parâmetros são cumpridos, portanto, o
principal objetivo é melhorar este sistema até que se torne um produto ótimo e
comercializável.
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Abstract
Mobile Computing seems to spread to all aspects of our life, from light entertainment to health
or finance apps. Cloud services appear as the common solution to be used as backend of mobile
applications. In complex applications the cloud can even be used as an additional computational
resource. Mobile cloud computing applications raise new reliability and availability challenges
that result namely from the device mobility and from the limited battery charge. In this work,
fault tolerant mechanisms for connection problems and for low battery charge are proposed
and studied. The execution time overhead of those mechanisms is evaluated and compared
with the offline support existent in two common cloud platforms: Firebase and Azure.
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Computação Móvel na Nuvem - Construção de
Aplicações com Elevada Disponibilidade
1. Introdução
Atualmente, as aplicações para dispositivos móveis (e.g. smartphones, tablets) parecem
invadir todos os aspectos da nossa vida, desde áreas de puro entretenimento (como os mais
variados jogos) até aplicações para marcar consultas ou exames médicos, passando por
aplicações de astronomia que nos mostram mapas do céu em tempo real ou aplicações para
monitorizar o nosso exercício físico. A computação móvel (Mobile Computing - MC) é assim,
cada vez mais, parte integrante do nosso quotidiano, fazendo dos dispositivos móveis
ferramentas de comunicação eficazes não delimitadas pelo tempo e lugar [1]. Se antes um
telemóvel era usado apenas como meio de comunicação, agora, um smartphone ou outros
dispositivos móveis são utilizados para as mais diversas funções: Internet, sensores, redes
sociais baseadas na localização, etc [2].
Estes dispositivos, apesar de terem cada vez mais recursos, apresentam no entanto alguns
constrangimentos [3] [4]. Por um lado, existem os limites de autonomia e mobilidade
impostos pela carga da bateria e pela possibilidade de acesso à rede. Por outro lado, algumas
aplicações mais complexas, como, por exemplo, processamento de imagens ou algoritmos de
inteligência artificial podem exigir maior capacidade de cálculo e/ou mais capacidade de
armazenamento. A computação na nuvem, (Cloud Computing – CC) outra tecnologia em
grande evolução na última década aparece como uma solução natural para ultrapassar as
limitações da MC. Surgiu assim o conceito de Computação Móvel na Nuvem (Mobile Cloud
Computing - MCC) [5]. Plataformas de nuvem são cada vez mais usadas, quer para ultrapassar
as restrições de recursos da MC, quer para armazenar os sistemas de backend das aplicações
móveis. Por muito simples que uma aplicação seja, necessita na maioria dos casos de um
servidor para armazenar dados partilhados. Os aspectos como segurança, privacidade e
fiabilidade ganham importância e enfrentam novos desafios [6].
Neste trabalho analisamos os dois tipos de falhas mais comuns que geralmente comprometem
a disponibilidade das aplicações móveis: 1 - Baixo nível de bateria; uma das principais
limitações dos dispositivos móveis é exatamente a pouca capacidade de conservação de
energia; dispositivos móveis estão sujeitos a altas descargas de bateria quando estes
executam tarefas pesadas, ou quando estão permanentemente ligados à rede. 2 - Falha na
ligação à rede; diversos factores podem ocasionar uma falha na comunicação entre o
dispositivo móvel e o servidor; um caso frequente ocorre, devido à mobilidade do utilizador,
quando os dispositivos entram e saem de uma rede. Para lidar com estes dois tipos de falhas,
procuramos soluções já existentes no mercado da MCC (em particular explorámos os
mecanismos de tratamento de dados offline do Firebase e do Azure), propomos duas
estratégias e comparamos o seu desempenho com os mecanismos pré-definidos nas
plataformas referidas.
A estrutura deste artigo é a seguinte: a secção 2 descreve o modelo de MCC, a secção 3
apresenta as estratégias de tolerância a falhas em MCC existentes e a secção 4 descreve os
mecanismos de tolerância a falhas que propomos. De seguida, na secção 5 apresentamos o
contexto experimental onde avaliamos os mecanismos propostos, na secção 6 apresentam-se
os resultados e a secção 7 contém as conclusões e ideias para trabalho futuro.

2. Computação Móvel na Nuvem
A definição formal de CC, proposta pelo “National Institute of Standards and Technology'”
(NIST) dos EUA, lista cinco caraterísticas principais da CC [7]: - utilização de recursos a
pedido sem intervenção do fornecedor; - as funcionalidades são acedidas através dos
protocolos standards da Internet; - os recursos são agrupados de forma a poderem servir
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múltiplos utilizadores; - os serviços são dimensionáveis de forma dinâmica de acordo com as
necessidades do utilizador; - a utilização dos recursos pode ser medida e monitorizada.
Pode dizer-se que a CC surgiu como o paradigma que tentou realizar o sonho de fornecer
recursos de computação (servidores, armazenamento e rede) como um serviço, em que os
utilizadores só pagam os recursos que precisam e pelo tempo que os usam. Inicialmente o
NIST definiu três modelos de serviços: - infraestrutura como um serviço (Infrastructure as a
Service – IaaS), plataforma como um serviço (Platform as a Service - PaaS) e software como
um serviço (Software as a Service – SaaS). A IaaS constitui a camada de mais baixo nível da
nuvem, oferecendo através de tecnologias de virtualização recursos de computação, rede e
armazenamento. Um dos exemplos comerciais mais conhecido é a infraestrutura da Amazon,
EC2. Uma PaaS oferece um conjunto de serviços para o desenvolvimento de aplicações, como,
por exemplo, linguagens de programação, ambientes integrados de desenvolvimento,
servidores de base de dados, etc. São exemplos de PaaS, a Google App Engine e a Microsoft
Windows Azure. Finalmente o modelo de SaaS constitui a camada mais elevada da nuvem e
fornece software sem a necessidade de instalar e executar as aplicações em máquinas do
utilizador. São exemplos de SaaS, a Dropbox, o Google Docs, o Gmail , etc.
O acesso através dos protocolos da Internet, e portanto, independente da localização e do
tipo de plataforma ou dispositivo (smartphone, tablet, laptop, etc) usado pelo cliente, levou
à rápida generalização da CC. Quando uma aplicação de um dispositivo móvel usa serviços da
nuvem, estamos perante um modelo de MCC [8] [9]. A figura 1 ilustra os componentes base do
modelo de MCC [10]: dispositivos móveis, suporte para comunicação sem fios e uma
infraestrutura de nuvem. Este último componente, fornece serviços de processamento,
armazenamento, e eventualmente mecanismos de segurança e tolerância a falhas.
A utilização de processamento e armazenamento remotos é designada por offloading. Em [11]
são apresentados vários modelos e frameworks para offloading em MCC, e em [10] são
discutidos quais os desafios deste modelo de computação. Mecanismos para particionar
aplicações de computação intensiva entre o dispositivo móvel e a nuvem são estudados nos
trabalhos [12] [13]. Aplicações móveis que requerem computação intensiva, como
processamento de linguagem natural ou sistemas de apoio à decisão, são candidatos óbvios a
offloading na nuvem, no entanto, qualquer aplicação móvel que precise de um servidor
partilhado pelos vários utilizadores pode usar a nuvem para o alojar. Surgiu o conceito de
“Mobile Backend as a Service” (MBaaS) [14] para designar plataformas de nuvem, que
permitem alojar aplicações móveis e fornecem um conjunto de funcionalidades como
autenticação de utilizadores, suporte para notificações, suporte para analisar o
comportamento das aplicações, e sistemas de base de dados entre outros. Se uma plataforma
deste tipo fornece suporte quer para aplicações móveis quer para aplicações web, diz-se um
“Backend as a Service” (BaaS).

Figura 1 – Modelo de MCC. Fonte: [10].

3. Tolerância a Falhas em Computação Móvel na Nuvem
Neste novo ecossistema de nuvem e periféricos móveis, aspectos como segurança, privacidade
e fiabilidade ganham especial importância e enfrentam novos desafios. Se a segurança contra
falhas intencionais é fundamental para garantir a adesão dos utilizadores a serviços geridos
por fornecedores a quem confiam os seus dados [15], a confiabilidade dos sistemas móveis na
nuvem, isto é, a garantia de fiabilidade e de disponibilidade mesmo que ocorram falhas
acidentais, assume igual importância. Há mais de duas décadas que se afirmava: “a
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

410

mobilidade é inerentemente arriscada” [16]. Vários factores podem causar falhas de
comunicação entre o utilizador e o dispositivo móvel ou entre este e a nuvem: desde a
mobilidade do dispositivo ao entrar ou sair de uma rede até ao esgotar da carga na bateria,
ou outras falhas de hardware ou software [8]. Muitos serviços de MBaaS possuem mecanismos
para suporte offline. Por exemplo, o Firebase permite ativar um mecanismo de persistência
em disco, em que todos os dados são gravados localmente. Se houver falha de conectividade
o utilizador pode continuar a trabalhar e, quando recuperar a ligação, os dados são enviados
para o servidor. A plataforma Azure oferece também suporte para offline através de
armazenamento local, numa base de dados SQLite, e um mecanismo de sincronização de
dados com a nuvem. Plataformas como Oracle e Aws, entre outras, têm serviços equivalentes.
Para lidar com falhas no processo de offloading, existem vários algoritmos tolerantes a falhas
que tiram partido dos recursos da nuvem. Em [3] é proposto um modelo baseado em
algoritmos genéticos para optimização de estratégias de offloading onde falhas durante a
computação são recuperadas através de mecanismos de checkpointing. Os autores de [17]
propõem um mecanismo dinâmico de tolerância a falhas por replicação. Em [18] é
apresentada uma arquitectura de MCC tolerante a falhas, baseada no modelo de resistência à
doença do corpo humano, introduzindo módulos de monitorização, resposta, conhecimento
(guarda quais as máquinas virtuais disponíveis) e memória (guarda estratégias de
reescalonamento). Recentemente, os autores de [19] propuseram algoritmos de
escalonamento tolerantes a falhas baseados em checkpointing e replicação.

4.

Mecanismos de Suporte a Elevada Disponibilidade

4.1. Falha de Bateria
Para lidar com a descarga da bateria, implementamos um mecanismo de checkpointing (ou
salvaguarda de estado) isto é, um mecanismo que vai guardar dados de resultados parciais e
que permitirá, em caso de falha, a aplicação recuperar a partir do último checkpoint. O
mecanismo é ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Mecanismo para tolerar falhas por descarga da bateria

Quando o utilizador inicia a sua sessão, no dispositivo D1.1 da figura 2, é executado um
algoritmo de verificação do nível da bateria de 3 em 3 minutos (ou outro valor a decidir pelo
utilizador). Enquanto isso, em simultâneo, guarda-se no dispositivo o progresso do utilizador,
referente à aplicação em curso, num ficheiro de texto (checkpoint).
Quando no dispositivo em causa o teste da bateria indica que o nível de carga é abaixo de um
certo valor (15% é o valor actual, mas poderá ser parametrizado pelo utilizador), a aplicação
desencadeia o envio de uma mensagem ao utilizador (dispositivo no estado D1.2) e o ficheiro
de checkpoint é enviado ao servidor (seta 2). O utilizador recebe uma mensagem do servidor
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a confirmar que o checkpoint foi recebido e guardado. Para prosseguir a
utilizador pode fazer login num outro dispositivo (ou no mesmo, se entretanto
bateria (estado D2.1 do dispositivo). Quando faz login, o ficheiro de checkpoint
servidor ao dispositivo do utilizador, podendo recomeçar no estado onde
anteriormente.

aplicação, o
recarregou a
é enviado do
interrompeu

4.2. Falha de Conectividade
Para tolerar falhas de conectividade, é implementado um mecanismo de persistência local.
Quando o utilizador efetua as suas operações e solícita persistência, o algoritmo verifica a
ligação ao servidor. Neste trabalho, para verificar a existência de ligação à rede, no caso do
Firebase foi usado o mecanismo de “detecção de presença” da própria plataforma [20] e no
caso do Azure, foi construída uma função para o efeito. Se há ligação, envia e persiste os
dados no servidor. Caso contrário, as alterações são armazenadas numa fila na cache do
dispositivo do cliente. Esta estrutura de dados conterá em cada instante o estado actualizado
da aplicação. Quando a ligação é restabelecida, os dados existentes na fila são enviados para
que o servidor possa fazer a devida sincronização. Esta sincronização é da responsabilidade da
plataforma. O modelo do mecanismo é ilustrado na figura 3.
Quando o dispositivo cliente efetua um pedido S, o servidor envia a resposta ao pedido, R,
bem como todo o estado necessário para a execução local de S. A seguir, após o tratamento
dos dados, quando o cliente desejar executar qualquer tipo de persistência, G, é verificada a
ligação com o servidor. Se existe ligação, a persistência é feita no servidor, Gc - guardar com
ligação, caso contrário, os dados são persistidos numa fila, Fi, na cache do dispositivo cliente,
Gs – guardar sem ligação.

Figura 3 – Fluxo de execução para tolerar falhas de conectividade

5. Contexto Experimental
Como caso de estudo, para ilustrar a implementação de estratégias de tolerância a falhas,
projetamos uma aplicação móvel exemplo, que tem como objetivo efetuar “perguntas” de
diferentes áreas ou categorias ao utilizador do dispositivo móvel, tipo Quiz. Cada jogador irá
ter associada uma pontuação correspondente aos acertos das questões, dentro de cada
categoria. A pontuação, os dados de cada utilizador, as perguntas e as respetivas respostas
são armazenadas em uma infraestrutura de nuvem.

Figura 4 – Arquitetura da aplicação exemplo

A execução deste tipo de aplicações, como MCC, ilustrada na Figura 4, funciona da seguinte
maneira: o utilizador na posse de um dispositivo e, necessariamente, ligado à rede faz um
pedido p de questões ao servidor. O servidor, por sua vez, responde com um conjunto de
questões Q que são enviados ao utilizador. O utilizador, na posse de Q, dá solução às questões
e envia as respostas r ao servidor. O servidor compara as respostas dadas pelo utilizador com
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as que tem guardadas, calculando o número de respostas corretas. A seguir, o servidor regista
o resultado R na base de dados e envia o resultado ao utilizador.
Os mecanismos de tolerância a falhas foram implementados e avaliados em termos de
funcionalidade e tempo de execução adicional simulando a ocorrência de falhas. Para isso, foi
usado um conjunto de máquinas que se descreve de seguida. Um computador portátil com
processador Intel(R) i7-6500U a 2,50GHz, 8GB de RAM e sistema operativo Windows de 64
bits. Nesta máquina, foram criadas com o Android Studio, duas máquinas virtuais (Virtual
Machines - VMs) VM1 e VM2 para simularem máquinas físicas. Foram também usados dois
dispositivos móveis físicos, um tablet (Máquina Física 1 – MF1) e um telemóvel (MF2). As
características das duas máquinas virtuais e das duas máquinas físicas apresentam-se na
Tabela 1.
Tabela 1 – Máquina usadas.
Máquina

CPU

RAM

Versão do S.O. Android

VM1

Não aplicável

1,0 GB

7.0 API 24

VM2

Não aplicável

1,5 GB

7.0 API 24

MF1

8x ARM A53 @ 1,59GHz

2,0 GB

8.1.0 API 27

3,5 GB

8.1 API 26

MF2

4x Samsung M1 @ 2,60GHz
4x ARM A53 @ 2,60GHZ

6. Resultados
Para avaliar o funcionamento e desempenho dos mecanismos existentes nas plataformas de
nuvem a aplicação exemplo foi implementada em Firebase e Azure. Os mecanismos propostos
neste trabalho foram implementados apenas na versão implementada em Firebase. Utilizamos
dois tipos de jogos com tempos de comunicação diferentes entre o dispositivo móvel e o
servidor: um Quiz em que as perguntas se apresentam em forma de textos, e a mesma
aplicação em que as perguntas se presentam em forma de imagens (de no máximo 300KB).
Apresentamos os tempos de execução normal da aplicação, os tempos de execução com
persistência local activada no Firebase e no Azure e respectivos overheads. Finalmente,
apresentamos os tempos de execução e respectivos overheads com as soluções propostas
neste trabalho implementadas no Firebase.

6.1 Execução Sem Falhas
Para determinarmos o tempo adicional (overhead) introduzido pelos mecanismos de
tolerância a falhas implementados, começamos por medir o tempo de execução sem qualquer
mecanismo e depois com cada um dos mecanismos. Nessa medição, não foi incluído o tempo
que o jogador leva a responder ao questionário pois este depende do tempo de reflexão de
cada utilizador. Foi medido o tempo de transferência dos dados e o tempo de persistência.
Para cada situação, foram realizadas três execuções apresentando-se o tempo médio obtido.
Tabela 2 – Resultados da execução normal das aplicações
Máquinas
VM1
VM2
MF1
MF2

Firebase
Tempo quest.
Tempo quest.
texto
Imagens
87
85
63
51

153
149
108
89

Tempo quest.
texto
95
90
81
70
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Azure
Tempo quest.
Imagens
156
160
111
86

A Tabela 2 mostra o tempo total de execução quando não existe nenhum mecanismo de
tolerância a falhas, para questionários de texto e questionários de imagens no Firebase. O
tempo total tem início quando o jogador submete as respostas, isto é, a sua resolução do
Quiz, e termina quando o servidor devolve a pontuação obtida.

6.2 Execução com os Mecanismos de Persistência Activados
Para simularmos a falha de rede, para ambos os casos (Firebase e Azure), interrompemos a
conexão das máquinas com os respectivos servidores. Após a interrupção, voltou-se a ligar a
conexão e analisou-se o comportamento das soluções. A Tabela 3 mostra, para o mesmo tipo
de questionários, os tempos de execução, obtidos como descrito anteriormente, mas quando
foi usado o mecanismo de persistência do Firebase (à esquerda) e quando foi usado o
mecanismo de persistência do Azure (à direita). Para efeitos de medição do tempo adicional
de execução, estes mecanismos foram ativados imediatamente antes da conexão à base de
dados do servidor. A contagem do tempo foi interrompida no momento em que se detectou a
falha de rede, até ao momento em que a rede voltou a estar disponível, ignorando assim o
tempo em que aplicação ficou offline. Apresentam-se os tempos de execução, e, para cada
caso, o tempo de execução adicional em percentagem (overhead) em relação à execução sem
persistência na respectiva plataforma. Como se pode observar o mecanismo de persistência
do Azure parece ter um custo superior ao do Firebase.
Tabela 3 – Resultados da execução com os mecanismos de persistências activados
Máquinas
VM1
VM2
MF1
MF2

Tempo texto
103 (18,4%)
101 (18,8%)
80 (27,0%)
57 (11,8%)

Firebase
Tempo imagens

Azure
Tempo texto

Tempo imagens

124 (30,5%)
116 (28,9%)
99 (22,2%)
88 (25,7%)

203 (30,1%)
201 (25,6%)
147 (32,4%)
113 (31,4%)

190 (24,2%)
201 (34,9%)
140 (29,6%)
101 (13,4%)

Caso haja falha de rede, por causa da persistência activada, os dados ficam armazenados
localmente. Assim que a aplicação detecta a disponibilidade da rede, efectua a persistência
dos dados offline para o servidor. Quando há falha de bateria, o comportamento deste
mecanismo é diferente da falha de rede. Caso o utilizador esteja a meio de um jogo, quando
a bateria descarrega, o jogo em execução é perdido.

6.3 Execução com os Mecanismos Propostos
Falha da Bateria. A simulação da falha de bateria para as VMs apresentou-se mais flexível,
em relação às MFs, por causa da possibilidade que as VMs oferecem na manipulação da
percentagem de carga. A simulação foi efectuada deixando o dispositivo descarregar, até uma
percentagem que pode ser definida pelo programador, e recuperando o checkpoint, no
carregamento do mesmo dispositivo, ou na eventual utilização de um segundo dispositivo.
Para calcular o tempo de execução do mecanismo de suporte à falha de carga da bateria, o
tempo de execução medido tem os seguintes componentes:
 tCC – tempo de criação do checkpoint;
 tRC – tempo de recuperação do checkpoint (transferência de dados e actualização);
Sendo tTotal = tCC + tRC, o tempo adicional de execução (overhead) introduzido pelo
mecanismo. O tempo de envio do checkpoint é equivalente ao tempo de persistência dos
dados que também existiria se o checkpoint não fosse criado.
A Tabela 4 mostra os tempos de execução obtidos para o mecanismo de tolerância a falhas de
bateria. Os overheads, em percentagem, foram calculados tendo por base os tempos de
execução sem qualquer mecanismo no Firebase apresentados na Tabela 2. Como se pode
observar, o custo em termos de tempo de execução deste mecanismo é cerca de 40 a 50%.
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Quando o verificador do estado detecta o baixo nível de bateria, este cria um último
checkpoint e envia para o servidor. De seguida, quando houver bateria suficiente, ou
eventualmente se tenha acesso a outro dispositivo móvel, após o início de sessão é detectada
a existência do checkpoint e é recuperada a sessão anterior. Este caso, para os mecanismos
de persistência de dados local do Azure e Firebase, significaria a perda de um jogo.
Tabela 4 – Resultados da execução do mecanismo de falha de bateria
Máquinas

Textos

Imagens

tCC

tRC

tTotal

tCC

tRC

tTotal

VM1

17

19

36 (41,4%)

25

36

61 (39,8%)

VM2

18

21

39 (45,8%)

27

37

64 (42,9%)

MF1

16

17

33 (52,4%)

23

24

47 (43,5%)

MF2

11

13

24 (47,1%)

21

22

43 (48.3%)

Falha na Conectividade. Para simularmos a falha de rede, e testarmos o nosso mecanismo de
tolerância a falha de conectividade, interrompemos a conexão das máquinas com os
respectivos servidores. Após isto, voltou-se a ligar a conexão e analisou-se o comportamento
das soluções, quantificando-se os tempos de execução.
O mecanismo de tolerância a falhas de ligação à rede é feito em duas etapas, tempo de
gravação na fila e tempo de sincronização dos dados pelo servidor assim que a ligação é
retomada. Como o tempo de sincronização também ocorreria se não houvesse falha de
ligação, o tempo adicional exigido pelo mecanismo é apenas o tempo de gravação na fila (tG).
A Tabela 5 mostra os resultados obtidos quando uma falha de conectividade foi simulada, em
termos de tempo adicional absoluto e percentagem em relação à execução sem mecanismo
de tolerância à falha no Firebase, apresentados na Tabela 2. Como se pode observar, este
mecanismo tem um custo inferior ao da falha de bateria para o caso de questionários de
texto, mas no caso dos questionários de imagem os dois mecanismos têm um custo similar.
Tabela 5 – Resultados da execução do mecanismo de falha de ligação
Máquinas

Textos

Imagens

tG

Overhead

tG

Overhead

VM1

30

34,4%

64

41,8%

VM2

29

34,1%

62

41,6%

MF1

23

36,5%

45

41,6%

MF2

22

43,1%

42

47,2%

6.4 Visão Geral dos Resultados
A Figura 5 mostra graficamente os overheads para todos os mecanismos estudados neste
trabalho para um Quiz com perguntas de texto (à esquerda) e para um Quiz com perguntas de
imagens (à direita). Como se pode observar os mecanismos nativos têm sempre melhor
desempenho que os mecanismos propostos. Para compararmos directamente o overhead dos
nossos mecanismos com o overhead do mecanismo de persistência do Firebase e Azure,
teríamos de medir o tempo de salvaguarda do estado da aplicação na cache do sistema e o
tempo de sincronização após a falha. Não tendo acesso ao código fonte do Firebase e Azure,
tal não é possível. Por outro lado, medir tempos totais de execução com falhas, implicaria
automatizar o processo de simulação de falhas. Pelos tempos obtidos, a abordagem proposta
parece ter um custo mais elevado, porém, tem a vantagem de apenas guardar as operações
que o jogador fez desde o início do jogo em vez de todo o estado da aplicação. No caso de
falha de bateria, o facto de o nosso mecanismo inibir a continuação do jogo após a criação do
checkpoint, pode ser visto também como uma vantagem. O jogador não corre o risco de ficar
a meio de um jogo por falta de bateria e ainda tem a possibilidade de recomeçar, a partir do
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ponto em que tinha parado. Tal não é previsto no mecanismo de persistência local dos dados
do Azure e Firebase.
Overheads para questionários de texto

Overheads para questionários de imagens

Figura 5 – Visão geral dos resultados dos mecanismos implementados

7. Conclusão e Trabalho Futuro
Neste artigo estudamos mecanismos para garantir a disponibilidade de aplicações móveis na
nuvem, usando como caso de estudo um exemplo implementado em Android e testado em
dois BaaSs Azure e Firebase. Propusemos dois mecanismos para tolerar as falhas mais comuns
neste tipo de aplicações, quebra de ligação à rede e descarga da bateria. Adicionalmente,
comparámos os nossos mecanismos implementador em Firebase com o suporte à execução
offline disponibilizado pelo Firebase e pelo Azure. Apesar de existiram numerosos
mecanismos de suporte offline e sincronização nos serviços de nuvem, a documentação
existente é exígua, pouco clara, e os serviços são geralmente pagos. As propostas deste
trabalho podem ainda ser muito otimizadas, por exemplo armazenando o ficheiro de
checkpoint na cache do periférico, mas são um ponto de partida para quem queira ter um
servidor próprio e um mecanismo de tolerância a falhas adaptado à sua aplicação. No futuro
serão estudados mecanismos de tolerância a falhas na aplicação e no servidor assim como o
comportamento da aplicação quando o número de utilizadores em simultâneo aumenta.
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Abstract
This paper presents an ongoing project in the municipality of Covilhã, concerning the use of an
instrument to monitor physiological parameters collected at the homes of users, especially the
elderly. It aims to improve health care among them, as the data collected is immediately
processed by the computer system which will alert the physician about potentially increased
risk individuals who need closer monitoring. On the other hand, it facilitates the faster
establishment of a diagnosis by the doctor, resulting, when necessary, in the referral to a
specialist consultation. The instrument used consists of hardware and software modules
developed specifically for the project, being able to perform measurements such as blood
pressure and glucose, among others. Besides describing the main characteristics of the
instrument, some results obtained so far and future perspectives are presented.
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Monitorização móvel de parâmetros fisiológicos
Impacto na saúde da população

1 Enquadramento
Um dos preços a pagar pelo facto da sociedade se encontrar envelhecida é a maior
prevalência de doenças crónicas e comorbilidades associadas. A deterioração do estado de
saúde da pessoa idosa, é muitas vezes precedida de alterações nos seus parâmetros
fisiológicos, sendo que a medição e interpretação destes permite reconhecer precocemente
essa deterioração, o que associado a uma intervenção adequada e atempada pode prevenir a
ocorrência de efeitos adversos mais graves [1].
As áreas da tecnologia e da saúde estão interligadas desde há muito tempo ao longo da
história [2], sendo que o tema da implementação de sistemas de monitorização e análise de
sinais vitais(fisiológicos) usando dispositivos móveis é dos que apresenta maior
desenvolvimento. De facto, são inúmeros os projetos de investigação com o propósito de
estudar as diferentes abordagens possíveis do tema, bem como demonstrar as vantagens da
implementação dos referidos sistemas, nomeadamente na melhoria da qualidade de vida e no
aumento da longevidade [3].
Esta crescente evolução tem aberto caminho para o aumento do interesse dos investigadores
na área dos dispositivos que monitorizam o estado de saúde das pessoas através da recolha
direta de dados a partir do corpo humano. Estes dispositivos têm várias aplicações na área da
saúde e são imprescindíveis para melhorar a eficácia e eficiência dos cuidados médicos. Hoje
a tecnologia e a medicina estão de tal forma interligadas que se complementam, estando
ambas implicadas no processo de tomada de decisão. Pode dizer-se até que a medicina, tal
como é praticada, é inerente e dependente da tecnologia [4].
Os sistemas de telemedicina e de telemonitorização, enquadram-se muito, mas não só, no
contexto de comunidades que habitam zonas mais remotas e de difícil acesso, onde o
contacto frequente paciente-médico não é viável. Constituem, assim, uma forma de prestar
melhores cuidados de saúde nestas áreas, reduzindo significativamente os custos associados
nomeadamente os relativos às deslocações aos centros hospitalares.

2 Telemedicina e Telemonitorização
A Telemedicina pode ser definida como a prestação de cuidados de saúde e partilha de
conhecimentos médicos à distância utilizando sistemas de telecomunicações [5]. Pode ser
vista como uma ferramenta valiosa para:
- Fornecer cuidados de saúde em áreas necessitadas;
- Promover um uso mais eficiente dos recursos médicos existentes;
- Atrair pacientes que vivem fora da área de abrangência de um hospital.
A história da telemedicina é caracterizada pela existência de muitos tipos diferentes de
sistemas, sendo que relativamente poucos duraram mais que alguns anos. Tendo em conta o
custo destes sistemas, é interessante constatar que tem havido uma notável falta de
avaliação crítica. Verifica-se que a maioria dos programas de telemedicina não continuou
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após o financiamento ter terminado, muitas vezes não passando da fase piloto. A falta de
planeamento tende a levar a um resultado: o equipamento simplesmente fica lá e não é
usado adequadamente ou não é usado de todo [6]. Embora a tecnologia evolua rapidamente
acabam por ser os os fatores humanos que tendem a determinar o sucesso ou o fracasso dos
projetos de telemedicina. Também a proliferação de sistemas portáteis de custo reduzido
permitiu que a telemedicina fosse evoluindo muito à custa de projetos locais e não de uma
forma sistemática e planeada [7].
As aplicações da telemedicina estão a modificar a forma como os cuidados de saúde são
prestados, tornando-os mais convenientes, menos dispendiosos e mais preventivos [8]. O
serviço de saúde no domicílio é uma das áreas de assistência médica que mais cresce em
muitos países [9]. Entre as razões para esse crescimento rápido estão vários fatores, incluindo
o envelhecimento da população, a preferência do paciente pelos cuidados prestados na sua
própria casa e as altas precoces dadas pelas unidades de cuidados intensivos.
O futuro da telemedicina depende das aplicações que são tecnicamente possíveis,
economicamente realizáveis e politicamente aceitáveis [10]. Muitos projetos em telemedicina
apresentaram evidência de serem efetivos do ponto de vista clínico e financeiro e alcançaram
altos níveis de satisfação por parte dos pacientes. No entanto, estes mesmos projetos falham
em se tornar prática do dia-a-dia [11], constituindo isso um paradoxo uma vez que apesar de
cumprirem com os critérios definidos pela equipa acabam por falhar aos olhos dos seus
utilizadores.
Apesar dos inegáveis benefícios da telemedicina, existem ainda barreiras que têm de ser
superadas para que exista uma massificação da aplicação das tecnologias [12]. Um projeto
que seja estabelecido sem qualquer ideia clara de como ele pode continuar, uma vez que o
financiamento chegue ao fim, só irá gerar falsas expectativas [7].
Os projetos em telemedicina não têm, por isso, garantias de sucesso. Alguns falharam ao não
levarem em consideração os constrangimentos impostos pelo sistema local de saúde e não
englobaram as funções de outros profissionais relevantes. Também resulta verdade que o
sucesso aparente na fase piloto do projeto não é uma garantia absoluta que o mesmo tenha
sucesso mais tarde. Assegurar que é usada a tecnologia mais apropriada da forma mais efetiva
deve ser o objetivo principal de qualquer projeto de telemedicina.
D Hailey et al. [13] conduziu um estudo analisando 66 projetos de aplicação de telemedicina,
concluindo que em 37 desses a telemedicina demonstrou vantagens em relação à abordagem
tradicional, em 13 a telemedicina teve de facto vantagens mas também apresentou alguma
desvantagens, em 11 obtiveram-se resultados inconclusivos, e por fim nos restantes 5
considerou-se que a abordagem alternativa apresentava mais vantagens que a telemedicina.
O autor concluiu também que na maioria dos estudos não existe evidência da eficácia e
efetividade da telemedicina porque a maioria resulta de projetos piloto sem conclusões a
longo termo. É errado pensar que a telemedicina terá um futuro importante se não existir um
trabalho organizacional de base, os gestores não devem ficar sentados e apenas observar,
devem liderar de forma ativa as mudanças necessárias na organização. Ser realista em vez de
otimista é também muito importante para o futuro da telemedicina.
A Telemonitorização é uma sub-categoria da telemedicina, sendo promovida como uma
solução para enfrentar os desafios nos sistemas de saúde ocidentais em termos de uma
população crescente de pessoas com problemas crónicos e problemas relacionados com a
fragmentação dos cuidados de saúde [14].
A telemonitorização no domicílio leva os cuidados de saúde diretamente à casa dos pacientes
e visa atuar principalmente em pessoas com condições crônicas, onde é usado para prevenir a
hospitalização, melhorar a sensação de segurança dos pacientes e capacitar os pacientes para
administrar as suas condições crónicas [15]. Leva também a que pacientes isolados
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

422

geograficamente tenham acesso a medicina especializada e preventiva, identificando e
tratando problemas atempadamente, através de pequenos ajustes nos cuidados prestados
antes de ser atingida uma fase crítica.
Não menos importante, a telemonitorização cria uma relação entre cuidadores e pacientes
que é por natureza mais proativa que reativa. A telemonitorização tem muitos benefícios
indiretos e aumenta a qualidade de vida, mas o seus benefícios mensuráveis e tangíveis são a
redução dos custos em saúde uma vez que se melhoram os tratamentos e se reduz a utilização
dos serviços de saúde. De facto, vários estudos encontraram uma clara redução no número de
hospitalizações, tanto na admissão como no total de dias de internamento.
A Telemonitorização permite também reduzir o nível de assistência domiciliário necessário,
uma vez que facilita que os pacientes se mantenham saudáveis. A telemonitorização é uma
forma inovadora de prestar cuidados de saúde centrados no utente, tendo, por esta razão,
sido promovidos muitos estudos piloto com diferentes abordagens de telemonitorização
apresentando bons resultados em termos de custo-eficácia e em termos do outcome de saúde
do paciente. No entanto, em projetos em larga escala estes resultados são difíceis de replicar
quando implementados por rotina num serviço de saúde [14].
A telemonitorização parece ser promissora, trazendo várias melhorias tanto para o doente
como aos profissionais de saúde, culminando no principal objetivo que é a melhoria
significativa da qualidade de vida do doente [16].

3 Descrição do projeto
O instrumento utilizado no projeto (Fig.1), designa-se por DoDo-Domotic Doctor, foi
desenvolvido em conjunto pela Universidade da Beira Interior e por uma empresa da região.
Trata-se de um equipamento capaz de efetuar a recolha de vários parâmetros fisiológicos e
foi utilizado junto de utentes da Mutualista Covilhanense da Covilhã.
A Mutualista Covilhanense é uma associação sem fins lucrativos com uma missão centrada em
processos sociais, que presta cuidados de saúde a utentes e associados no seu centro clínico e
também ao domicílio através de uma Unidade Móvel de Saúde aonde foi instalado o DoDo. Os
utentes que participaram do estudo foram informados dos seus objetivos e procedimentos,
tendo sido obtido o seu consentimento informado através de um documento que assinaram.
Foi também pedido o parecer à comissão de Ética da UBI, uma vez que se efetuou um estudo
envolvendo pessoas. A confidencialidade dos dados recolhidos ficou assegurada pela utilização
de um número identificador do utente em vez do nome, por forma a preservar o anonimato
dos participantes no estudo.
O equipamento é constituído por uma unidade central cuja função é recolher e pré-processar
os dados, dispondo para tal dos sensores adequados. Esta unidade está ligada a um PC que
permite armazenar esses dados numa base de dados local ou enviá-los para um servidor
remoto. O software instalado efetua a gestão do equipamento a nível do controlo da placa de
aquisição de dados, do processamento local e da visualização dos dados e também controla as
telecomunicações.
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Fig.1 – Arquitectura do sistema de telemonitorização

Os dados tratados atualmente pelo sistema, bem como a sua utilização, são:
 Oximetria do Sangue (SPO2): avaliação do aporte de oxigénio;
 Frequência Cardíaca: despiste de doenças do coração;
 Pressão Sanguínea (arterial): despiste de doenças do coração;
 Glicémia: controlo da diabetes e das suas complicações;
 Temperatura Corporal: despiste de infeções ativas;
 Peso: avaliação da obesidade.
Devido à sua modularidade, o sistema permite a fácil inclusão de outros parâmetros
fisiológicos que venham a ser considerados importantes.
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Na Fig.2 podem ver-se os principais elementos que constituem o sistema. A placa principal,
“601 module”, fornecida pela Creative Medical [17], inclui os sensores de SPO2, de pressão
arterial e frequência cardíaca e ainda o sensor de temperatura corporal. Uma vez que este
módulo fornece apenas uma saída em RS232, foi adicionada uma placa ChipKit Max32 da
Digilent, que efetua a conversão RS232>USB. Esta placa permite também obter os dados de
glicemia a partir de um medidor LifeScan UltraEasy e de uma balança digital UC-321PL da
A&D Medical. O conjunto é alimentado por um powerbank de 5V/12V. O computador portátil
executa o software DoDo, com as funções descritas atrás.

5V/12V power bank
SPO2

601 module

Max32

PC: software DoDo

pressão arterial

Balança UC-321PL

LifeScan UltraEasy

Fig.2 – Componentes do sistema

Os dados recolhidos podem ser consultados através de uma página Web disponível a partir de
qualquer dispositivo móvel ou computador. Trata-se de uma plataforma destinada apenas a
médicos autorizados e seus utentes, que visa disponibilizar o acesso aos registos efetuados
para cada paciente e a troca de mensagens ou informações. Esta aplicação permite que um
médico possa visualizar os dados recolhidos junto do paciente, possibilitando a análise remota
da informação relativa a cada paciente observado. A Fig.3 apresenta a página com a lista de
utentes registados no sistema.
A aldeia de Verdelhos no Concelho da Covilhã, foi a escolhida para efetuar as medições,tendo
sido realizadas um total de 16 deslocações ao local. Verificou-se que a população alvo do
estudo era constituída, na sua maioria, por indivíduos idosos, com multipatologias e com
muitas comorbilidades associadas às suas doenças de base.

4 RESULTADOS OBTIDOS
Este projeto tinha por objetivo demonstrar a eficiência e eficácia do equipamento DoDo
relativamente à monitorização dos sinais vitais e melhoria do seguimento, orientação e
referenciação dos utentes, permitindo diagnosticar patologias em fase pré-clínica e de forma
atempada. Durante a realização dos rastreios foi feito um acompanhamento de cada doente e
dados conselhos sobre o que fazer para se manter saudável, nomeadamente educação para a
saúde por forma a evitar de fatores de risco, promover uma alimentação saudável com
redução do sal e exercício físico regular pelo menos 30 minutos três vezes por semana.
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Foram seguidos durante 7 meses, os 110 sócios da Mutualista residentes em Verdelhos, com
uma frequência semanal de realização de rastreios, sendo que destes apenas 62 se
deslocaram à Unidade Móvel para realizar os rastreios dos parâmetros vitais. À semelhança de
outros estudos similares a irregularidade com que alguns doentes se apresentaram fez com
que não pudesse haver um melhor acompanhamento e aconselhamento dos mesmos.
Os utentes seguidos, são, na sua maioria idosos com baixo ou inexistente grau de escolaridade
que tiveram pouco contacto com este tipo de tecnologia, pelo que, com o decorrer do estudo
vieram a manifestar algum desinteresse acabando alguns pode desistir.

Fig.3 – Lista de utentes registados

Durante a recolha dos dados, foram sendo constatados valores alterados muito preocupantes.
Estes utentes foram devidamente encaminhados e aos mais graves foi sugerida a comparência
imediata num Serviço de Urgência. A deteção de parâmetros vitais com valores alterados e
este encaminhamento dado aos utentes demonstram uma mais-valia para a população
resultante da utilização do sistema.
Apresentam-se de seguida alguns exemplos ilustrativos, apenas referentes à pressão arterial,
por questões de espaço no artigo e por este ser um parâmetro de grande importância em
termos de cuidados de saúde.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

426

Fig.4 - Pressões arteriais obtidas no 6º dia – 28/11/2018

Na Fig.4 pode verificar-se a existência de diversos utentes com valores elevados, requerendo
atenção imediata (utentes 69, 97, 110).

Fig.5 – Pressão arterial, utente 24

Em relação ao utente 24 (Fig.5), no início das medições ele apresentava por vezes picos mais
elevados, tendo-lhe sido sugerido que contactasse o seu médico assistente e mostrasse os
valores medidos para eventuais ajustes na medicação. O utente acabou por ter a sua
medicação alterada na primeira semana de janeiro e após este ajuste notou-se uma
normalização dos valores da pressão arterial. Calculando a média da pressão deste utente
obtemos 125/70 mmHg pelo que apesar das variações nas medições se conseguiu através de
ajustes na medicação manter o utente com valores de pressão arterial adequados.

Fig.6 – Pressão arterial, utente 50
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O utente 50 (Fig.6) apresentou ao longo do seguimento uma pressão arterial média de 135/80
mmHg, sendo o máximo valor medido de 156/88 mmHg e o mínimo 106/60 mmHg. Este
utente tinha diagnóstico prévio de HTA(Hipertensão Arterial) e cumpria com a medicação de
forma exemplar, atingindo um controlo não ideal mas bastante razoável dos valores da sua
pressão arterial.

Fig.7 – Pressão arterial, utente 69

O utente 69 (Fig.7) estava também diagnosticado e medicado para HTA, mas apresentava um
cumprimento da terapêutica não tão adequado, havendo lugar a esquecimentos ou tomas fora
de horas e omissões propositadas da toma (por subjetiva ineficácia da terapêutica). Por isso,
apresentava uma pressão arterial média de 151/77 mmHg, sendo a máxima registada 186/88
mmHg e a mínima 134/72 mmHg, pelo que foi aconselhado a recorrer ao médico assistente.
Em jeito de conclusão, verifica-se que os parâmetros vitais podem ajudar a perceber mais
acerca do estado de saúde de uma pessoa e são o pilar do diagnóstico precoce de patologias
crónicas. Antes da manifestação de uma doença, pode existir já um histórico de alterações
nos parâmetros vitais que conjugadas com a clínica poderão auxiliar no diagnóstico mais
precoce e na modificação de fatores de risco ainda numa fase pré-clínica, evitando ou
atrasando desta forma o desenvolvimento da patologia. Os doentes com valores alterados são
os que exigem mais atenção. O intuito é analisar o padrão de alterações e decidir acerca da
referenciação para uma consulta médica.
5 NOTAS FINAIS
As condições socioeconómicas dos utentes são um aspeto que em muito condiciona o êxito
deste tipo de iniciativas. Muitos utentes não têm condições para se deslocarem ao médico e
alguns têm de escolher entre comprar medicamentos ou alimentos, o que reforça a
importância destes projetos. Revela-se assim de extraordinária importância que os utentes
possam ser seguidos no conforto das suas casas, evitando deslocações aos hospitais ou centros
de saúde, principalmente para aqueles que moram em zonas rurais mais isoladas.
Uma outra questão muito pertinente é o que fazer com as pessoas que sistematicamente
apresentam parâmetros alterados, e mesmo cumprindo com a medicação e orientações do
médico não conseguem estabilizá-los. E também aquelas que deveriam ir de imediato ao
hospital para esclarecimento da sua situação, mas estão tão habituadas a viver com as suas
limitações que se recusam a deslocar mesmo depois de alertadas para os riscos que correm ao
tomar essa decisão.
Com esta ação piloto foi possível demonstrar a validade do sistema o qual continuará a ser
utilizado em ações de monitorização, extendendo-se a sua aplicação a outras localidades. Do
ponto de vista funcional prevê-a criação de um score de gravidade para diferenciar os utentes
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segundo graus de gravidade e adotar desta forma uma abordagem concentrada em atuar em
primeiro lugar naqueles que demonstrem estar mais necessitados desta intervenção,
promovendo uma economia de recursos e evitando deslocações desnecessárias aos serviços de
saúde.
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Abstract
Industry 4.0 has to respond to some challenges such as the flexibility and robustness of
unexpected conditions, as well as the degree of autonomy of the systems, something that is
still lacking. The evolution of Industry 4.0 aims at converting purely mechanical machines into
machines with self-learning capacity in order to improve overall performance and contribute
to the optimization of maintenance. An important contribution of Industry 4.0 in the industrial
sector is predictive maintenance and prescriptive maintenance. This article should be analyzed
as a methodology proposal to implement an automatic forecasting model in a test bench to
recognize the failure of a machine and contribute to the development of algorithms for
preventive and descriptive maintenance.
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1. Introduction
The evolutions that increase the capacity of man in carrying out tasks that demand a large
workforce and consequently low productivity or difficult access are always called "Industrial
Revolution". They spot a new phase of industrial development and the natural evolution of
society, markets and services. At the same time, reduces the labour force, increases the
operation and automation of the machines, efficiency and productivity. However, it makes
them more complex, automatic and sustainable.
In recent history, mankind went through three industrial revolutions. The first was marked by
the mechanization of natural energy, is the largest example, the Steam Machine. The second
was characterized by mass production and assembly lines with the use of electricity and oil.
The third began in the second half of the XX century, is recognized by the application to the
production of electronics, automation and IT. The industry revolutions increased industrial
productivity, complexity, autonomy and sustainability in the process Productive [Fernandes,
2018].
The Industry 4.0 or Internet of Things (IoT), which is also called the Internet of Everything
(IoE), is regarded as the new industrial revolution and defined as a new approach to the life
cycle value chain of a particular product or service, and it is possible to adapt it more and
more to the requirements imposed by the final consumer The evolution of the Industry 4.0
aims to convert purely mechanical machines, controlled by humans, into machines capable of
self-learning in order to improve overall performance and contribute to the optimization of
maintenance [Lee, 2014]. With the intend to reach those goals, it is necessary to construct an
open and intelligent platform connected throughout a network information platform [Bahrin,
2016]. It is noteworthy that even in small and rapid researches, the importance and relevance
of the theme industry 4.0. The subject is today presented as an emerging and developing
theme in multiple areas, from health to the industry.
The main objective, in the days that run, is Industry 4.0 to respond to some challenges such
as flexibility and robustness to unexpected conditions as well as a level of autonomy of
systems, something’s still missing [Wang, 2016]. Another issue in vogue that is directly linked
to this new industrial revolution is the initial investment that, even if subsequently
compensated by the increase in productivity and, consequently, by the increase in revenue
generated, remains very high [Valdez, 2015].
This industrial revolution, like the previous ones, is also supported by pillars that define the
basis on which it should be developed and has the main objective of transforming isolated
elements into an integrated, automated and optimized production flow. This transformation
leads to greater efficiency – comparing to "traditional" processes – as well as changing the
paradigm of the final producer/customer relationship, since there is access to a final product
that goes more to its needs, without great need for adaptation. Thus, the main pillars are:
Big Data; Simulation and Virtual Reality; System Integration; Cloud and Cyber Security;
Additive production and process automation; Industrial Internet of Things (IIoT).
Industry 4.0 is the technology that has the need to treat large amounts of data, Big Data,
often simultaneously. Data may be obtained from a variety of sources, such as production
systems or machines, from management systems to energy or buildings of customer
management systems. These skills help to transform IoT into a paradigm that contributes to
decision-making in real-time [Baena, 2017; Ibarra, 2018; Vaidya, 2018].
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The evolution of the graphic and dynamic levels allows integral copies of systems or
structures in order to facilitate their analysis. The evolution to simulation and virtual reality
allowed the development of 3D models and simulate reality in scenarios based on virtual
reality, even before implementing any machine in a factory or in construction. By
coordinating the project the time of a machine implementation is reduce and the response
against any requirement has an upgrade when it comes to quality and a reduced time of
response.
The complete system integration joined with the automation of production processes, both in
the horizontal and vertical aspects, also implies the automation of communication and
cooperation, especially when it comes to standardized processes. The integration of
numerous systems, to communicate with each other and with information inputs from other
systems – even if they are not integrated with your – it is possible to optimize the
product/service you want to present.
Clouds have become nowadays a very useful tool regarding connectivity and data exchange
between machines, even if the distance between both is from a considerable magnitude.
Connectivity is done through the network and is based on the connection of different devices
in the same cloud in order to share data between each other and with some external
machines. However, technological advances increased connectivity and the use of standard
communications protocols are the subjects of discussions on the network and cloud security.
Hence, companies are making efforts to make communications secure, as well as trying to
develop sophisticated identity and access management.
Additive production allows the production of small batches of specific products, thus offering
construction advantages, from the cost, since it avoids large-scale production that creates
stock and consequently generates expenses, or the complexity of the product (at design and
weight level). This technology is also supported by process automation, that allows a high
accuracy level, greater flexibility and cooperation that increases with every day.
The IIoT is a global network of connected and uniform objects that communicate through
standard protocols. IIoT promotes the connection of the physical elements (CPS) – such as
sensors, actuators, motors, etc. – machine with production capacity and data processing to
support decision-making. In this way it is possible to build a versatile, intelligent and globally
connected value chain, integrating physical objects, human factors, sensors and production
processes.
An important contribution of Industry 4.0 in the industrial sector is predictive and prescriptive
maintenance. The field devices collect data that is subsequently treated in a way that
simulates the intervention needed in the system, machine or machine part. Compared to the
classic preventive maintenance programs, predictive maintenance increases machine
performance by reinforcing the business model of companies. Due to the inclusion of a set of
sensing, condition monitoring, predictive analytics and distributing systems technologies, it is
possible to perform and provide remote technical assistance based on continuous monitoring
and maintenance support.
It is therefore essential that both software and data acquisition, do an additional effort in
order to enable data analysis and intelligent planning operation and machines maintenance.
Predictive maintenance is a technique that is strongly promoted as the next phase of
maintenance by incorporating IoT sensors and monitoring strategies. This technique is based
on operating conditions and works in real-time while providing data updates of the machine
and validates the next maintenance intervention when it is needed. Continuously or
periodically, the devices monitor the actual conditions of the machine and the data is made
available remotely, in the cloud. Each device provides an analysis of the time required for the
next maintenance intervention in order to promote less downtime and improving productivity.
There are positive examples in predictive maintenance projects connected with the
avoidance or reduced costs, however, this will only be available in a few years from now.
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Prescriptive maintenance is like predictive maintenance but a step ahead – has the goal to
automate the maintenance process. It is not limited to monitoring and providing
recommendations, the goal is machine learning and resorting to artificial intelligence (AI)
techniques to enable the machine to make its own decision in relation to maintenance
interventions. Machines and devices collect data as they are working and promote numerous
recommendations to increase, e.g. the time interval of the next maintenance. In general, it is
understood that both prescriptive and predictive maintenance can mean the same thing, but
instead of just predicting the result – the greater value of prescriptive maintenance –
predictive maintenance enables you to learn machine and logic to communicate what can be
done and keep update, while the machine is still running. Thus, it requires real-time data,
which compares with the different machines dispersed throughout the factory or building and
executes the best in the whole factory to provide accurate results [Busch, 2018; Aragon,
2019; Lee, 2019].

2. The opportunity of the active machine
The continuous demand for reduction of industrial costs and in the face of current trends in
the sectors has promoted the growth of investment in the Industry 4.0 concept in the
application of Cyber-Physics (CPS) integrated into the global production system, some
improvements related to the with [Blacksmith, 2016]:
• Systems integration.
• Development and integration of cognitive models.
• Increased capacity of machine decision making, assisted by sensors and models.
• The interconnectivity of the machine with other machines and global production system.
The CPS application at various levels in the machine also strengthens its capacity. Thus,
generally regarded as passive, the machine is transformed into an active production
environment, Integrated with the global production chain and with the decision-making
capacity at [Blacksmith, 2016]:
• Machine process optimization;
• Monitorization and evaluation of its state to define and perform maintenance actions
before the failure happens;
• Parameters optimization of the operation and for energy optimization;
• Management of unexpected events;
• Connect with other machines, with production resources, with the production teams.

3. Opportunities and challenges for the industrial sector
At present, only 1/5 companies in the industrial sector have digitized processes, although
they want productivity to increase in the coming years. However, there is great hope that
companies will implement Industry 4.0 solutions in all important business divisions. The
digitization and interconnection of products and services (IoT/Services) will contribute
strongly to ensure competitiveness and promises additional revenues of 2% to 3% per year on
average [Koch, 2014].
For the machinery sector, the main challenges are focused on [Ferreiro, 2016]:
• The sensorization and monitoring of the machine: Data acquired from sensors are used to
take corrective actions, to increase knowledge about the use, reliability and efficiency of
the machine/process;
• Predictive modelling based on data: Prediction models can predict machine and process
behaviour so that both can be optimized;
• Cloud solution: It allows the manufacturer to manage the machine park for the customer.
The collection and Registration of non-confidential data on the use of machines allows the
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manufacturer, through analytical techniques predictive, anticipate the Remaining Useful
Life (RUL) of vital components, establish predictive maintenance plans and promote digital
services added value to customers;
• Interoperability: Standard base interface for communicating and sharing with other
machines, CPS and cloud, to get useful services from them.
This article seeks to highlight the advantages of the implementation of predictive
maintenance – provided by the benefit of Industry 4.0 – by focusing on remote monitoring and
self-diagnosis of the condition of the machine's operating state. However, the main highlight
of the article is the development of an integrated intelligent system for data acquisition and
analysis processes for the future development of prediction algorithms for machine fault
recognition.

4. Predictive maintenance
The highest industrial sector is concentrated on customized and small-scale production of
high-value-added machines and precision. For this level of service is required the application
of proactive maintenance strategies, predicting potential failures and promoting the
scheduling of maintenance interventions in the convenient periods in order to avoid
unforeseen machine failures and interruptions not foreseen in production.
The integration of Smart Predictive technologies in machine contributed to avoiding
unplanned stops. However, the industry is not yet familiar with these techniques and are not
widely used in the production environment. The sensors and monitoring techniques required
for the production environment are not the frequent standard and require substantial
investments.
The key features for predictive success technologies are [Ferreiro, 2016] the use of noninvasive monitoring techniques, investment availableness and effectiveness.

5. Designing a Smart System
For the development of an intelligent predictive and prescriptive maintenance system, it is
necessary to make a framework of the technologies to be involved.
Fig.1 shows a functional procedure of predictive maintenance-based on techniques Machine
Learning to predict future failures of the machine. The objective of this procedure is the
following: (a) to develop a prediction model based on historical data and use algorithms
Machine Learning and; (b) real-time submit new data to this model to identify possible
failures. There are two architectural levels that analyze the edge computing and the cloud
proposing to approach the phase: (a) in the cloud which aims to (theoretically) analyze
unlimited resources, while the phase: (b) which requires less computing resources, runs at the
limit due to limited resources and increase responsiveness [Bowden, 2019].
The smart data block obtains relevant static resources from the raw data. The block
calculates a wide range of statistical indicators.
The model building block performs programming based on the historical data set. All data
collected is related to a machine, machine part or device that can identify the failure.
In the validation block, the performance of the prediction block is evaluated by analyzing a
stratified cross-validation. Forecasting performance is assessed using quality scores, such as
accuracy and others that provide important information about forecasting performance. The
display block provides a 3D visualization of machine/device, using the data collected in the
field, along with the results of predictive maintenance algorithms. The proposed procedure
based on Machine Learning predictive maintenance provides, effectively, and intuitively,
presenting maintenance and operations data to local technicians or remote experts.
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Fig.1 The predictive analytics: main building blocks [Bowden, 2019]

5.1 Prediction Models
In this section are analyzed different prediction methods. Prediction approaches can be
sorted in 3 ways:
1. Stochastic model: It estimates the probability distributions of possible results, allowing
random variations in one or more inputs over time. The random variation is usually based
on fluctuations observed in historical data for a selected period [Adhikari, 2019].
Depending on the data selected and used to train the model, two groups of approaches
can be identified [Rodrigues, 2014; Ulbricht, 2014; Cavallo, 2015; Bonetto, 2016; Xu, 2016;
Hosein, 2017; Rodrigues, 2016; Rodrigues, 2017a; Rodrigues, 2017b; Lepouze, 2018]:
a) Univariate models: Models are calculated based only on time series history. You can
find the following models NESTand Group: Auto-regressive moving average (ARMA) and
Multiregression Combined (ARMR), Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA),
Weighted moving average (WMA), Multiple Linear Regression (MLR), Multiple Quadratic
Regression (MQR), Vector Autoregressive (VAR), etc.
b) Multivariate models: The models integrate exogenous parameters to other inputs in
addition to historical data (for example, climate-related data). Multi-Regression (MR),
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), Autoregressive Exogenous (ARX) and Knearest meter knmVARX.
2. Machine learning algorithms: Artificial intelligence application gives systems the ability to
automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed.
Among this category, you can find the following methods: Artificial Neural Network (ANN),
Wavelet Neural Network (WNN), Non-Linear Autoregressive (NAR) ANN, Regression Trees
(RT), Support Vector Regression (SVR), Ordinary Least Squares regression (OLS), Multilayer
Perceptrons (MLP), Stacked Autoencoders (SA), Convolutional Neural Networks (CNN) [15],
Recurrent Neural Networks (RNN), Time Delay Neural Network (TDNN), Gradient Boosting
Tree (GBT), Power Long Short-Term Memory (LSTM), Deep Neural Network (DNN), etc.
[Rodrigues, 2014; Sevlian, 2014; Ulbricht, 2014; Cavallo, 2015; Dagnely, 2015; Bonetto,
2016; Rodrigues, 2016; Ryu, 2016; Xu, 2016; Zufferey, 2016; Cheng, 2017; Hosein, 2017;
Rodrigues, 2017a; Rodrigues, 2017b; Lepouze, 2018].
3. Hybrid models: They represent any combination of two or more of the methods described
above [Ulbricht, 2014; Lepouze, 2018].
The forecasting process can be based on a single technique, among the various options
available. However, in many situations, relying on the results of a single method may not be
enough, because each method weighs the data differently. The group time series with similar
characteristics don’t bring considerable help in the prediction model, because only one model
is suitable for all groups. Therefore, when using only one algorithm, information from other
techniques ends up being discarded. Combination models can offer more information to
provide a better prediction compared to an individual model. The prediction combination is a
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method that uses some mechanism to weigh different prediction results in order to obtain a
combined final prediction. There are some main approaches to a combination that are
defined in the literature: an objective and a subjective approach. The objective approach
represents methods that use a mathematical function or a specific algorithm to assign weights
to every single prediction. Then, the weighted predictions are combined to create a
combined prediction. The subjective approach includes intuitive efforts to combine
predictions, through knowledge and opinion. It is often used with scarce data, during the
release of a new product, for example. The principle is to use a combination of objective
techniques with human judgment (subjective techniques). Based on historical data, the model
is generated at the same time as human judgment is performed, adding contextual
information to produce two predictions, one objective and one subjective. These predictions
are combined and, based on contextual information, a single final prediction is generated.
The subjective approach is influenced by the individual characteristics of the investigators, as
well as by the aspects of the prediction context. It is still considered unexplored [Mancuso,
2013; Lepouze, 2018].
In most studies found in the literature, the combination of predictions models leads to
greater accuracy. In fact, regardless of how the combination is obtained, its result intends to
cause an increase in the accuracy of the individual estimates. This is because individual
forecasting techniques are based on different approaches that can capture distinctive
characteristics of the temporal series and allow the combination to benefit from such
characteristics [Widodo, 2011; Mancuso, 2013; Cang, 2014; Yang, 2015]. The goal is to test
different combination methods to assess whether they can overcome the performance of
single models [Lepouze, 2018].

5.2 Metrics
Fault recognition accuracy predictions are essential to reduce uncertainties in the near future
and thus anticipate the state of failure to make the best decisions. However, before such
methods can be implemented, validation measures are required that can assess the accuracy
and usefulness of volatility and noise failure predict entered by the data. Traditional metrics,
as mean absolute percentage error (MAPE) or root mean square error (RMSE), can evaluate
the quality of prediction performance under different perspectives. To complement these
metrics, the integration of other metrics, such as the linear regression coefficient R2,
normalized mean bias error or coeﬃcient of variation, it can be useful [Rodrigues, 2014;
Sevlian, 2014; Ulbricht, 2014; Rodrigues, 2016; Rodrigues, 2017a; Rodrigues, 2017b]. Thus,
considering several metrics, good performance evaluation can be made for prediction models.
The idea is to have a variety of metrics to better understand the benefits of each prediction
due to different aspects of prediction errors since different metrics allow a better
understanding of the characteristics of each method.

5.3 Forecasting models features
To develop prediction models, a procedure is usually followed in seven steps [Lepouze, 2018]:
1. Collecting data; 2. Data pre-processing; 3. Identify the appropriate data; 4. Aggregate or
group data; 5. Built the model with different parameters; 6. Model training and validation;
7.Model performance test.

5.4 Real-Time data
Data recorded at time intervals and sent at the end of the day for evaluation are not data in
real-time. To adjust the predictions made by prediction models is recommended to use the
data collected in real-time. The analysed data are intended to collect the characteristics and
develop forecasting algorithms that contribute to the prevention of failures.
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To get good results the selection of input data should be appropriate once they are important
to the prediction models because they are dependent on data sets and significant changes can
be observed in the accuracy of the results. Historical data has the greatest influence on
predict, but an excess of historical inputs can lead to a drop in the quality of precision
[Lepouze, 2018].
5.4.1 Approach to data analysis
To get the thumbprint of a machine you need to run a pre-defined test cycle in the absence
of load condition in order to achieve better detection of failure and remove the noise that
the normal loading process of the machine could introduce. In this way, the resulting method
will be easily adapted to other similar machines and that could prevent adaptation problems
if the properly developed modelling is from data that was collected on the machine during
the training phase. It is the case of the training process of these machine learning algorithms,
for which it is necessary to repeat the training/learning process in accordance with the
particularities of each machine [Ferreiro, 2016].
5.4.2 Monitoring and data acquisition
The use of different test benches for supplying information relevant to the project. For each
of them, the objectives of the tests must be different, but they all have specific functions for
the final task of evaluating the state of the machine. A list of Tests should be drawn up for
the collection of the most relevant information [Ferreiro, 2016].
5.4.3 Design and development of forecasting algorithms
For the development of an algorithm with good convergence, it is essential to have a group of
samples whose majority have statistical relevance. Therefore, to determine the state of the
machine, the first algorithm must be basic and focus on one fundamental machine part at a
time. However, one must develop a procedure to improve and update the algorithm [Ferreiro,
2016].
The evolution and improvement of the algorithm should be based on three steps [Ferreiro, 2016]:
• Fingerprint calibration Procedure: Data collection must enable the machine's reference
line to be established. The procedure should calculate the data uncertainty, e.g., the
standard deviation. The procedure should also establish the periodic registration of the
data subsequently produced for the evaluation and continuous comparison. The calibration
procedure should reflect the normal operation of a machine in good condition.
• Evaluation: As new data is recorded and the comparison with the fingerprint has revealed
the anomalies. The availability of data by machine operation and evaluation of machine
condition can establish other operating limits. This information is significant importance
for future trend analyses and RUL estimates. The advantage of this approach is the
possibility of perfecting and adapting the algorithm as new data is collected.
• Classifiers: considering degradation levels, establish a procedure for machine learning
classifiers that can be applied to improve the algorithm by learning.
Data collected from a machine part or a set must be available at every step and in real-time
to allow for real-time tuning of failure predict. For time series of operation of each machine
part, the machine learning algorithms, such as linear models, ANN and SVR should be used for
predictions in real-time. First, different data are tested with an SVR and ANN model. After
finding the appropriate data, other machine learning algorithms are implemented and
compared: the algorithm that provides the best performance is preserved. Finally, the
different predictions are tested with another set of data collected in real-time and based on
the best performances, by analysing the metrics MAPE and RMSE, can bring a significant
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improvement in the predict. The prediction model that presents the best results and robust in
the various tests should be selected for implementation.

6. Conclusions
The article presents a methodology of a prediction model of failure recognition of a machine
to be applied in predictive maintenance by Industry 4.0 concept and technologies behind.
The prediction method or combinations of prediction models must be analyzed to evaluate
performance across multiple aggregations, clusters, and characteristic groups created
according to the time series characteristics. The predict resulting from the models should be
adjusted while preserving the best of them. In the end, a study case should be carried out to
assess the reliability of the prediction model. For this purpose, the metrics should be used to
compare the performance of the prediction models. The metrics proposed in this article
provide statistical information about the assessment of prediction models performance.
The combination of prediction models can provide a better prediction compared to an
individual model, so several combining techniques should be compared. Additionally, one
must evaluate if the fine adjustment of the model brings significant improvements.
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Abstract
“MODULAR - Building Dreams” was a project developed in 2018 at São Paulo Faculty of
Technology’s ICenter, in partnership with the Telefonica Vivo Foundation and the Paula Souza
Center. The project “MODULAR - Building Dreams” presents a solution to remove people from
risky areas, offering the choice of container housing, combining the social cause with the latest
sustainable technology in construction.

Keywords
Social startup, Container, Sustainability, Constructive technology

ICEUBI2019 paper ID: 67
443

444

MODULAR – Building dreams
Introdução
MODULAR - building dreams foi um projeto desenvolvimento no ano de 2018, no ICenter da
Faculdade de Tecnologia de São Paulo em parceria com a Fundação Telefonica Vivo e o
Centro Paula Souza, com o objetivo de orientar na criação de um modelo de negócios que
colaborasse com um dos 17 objetivos para mudar o mundo segundo a UNESCO.
O Centro de Inovação da Fatec São Paulo, denominado ICenter (Innovation Center) foi
lançado em abril de 2017 com foco novo e singular para o avanço de inovação tecnológica [1].
A Fundação Telefonica Vivo foi criada em 1999 com a missão de construir oportunidades e
contribuir na construção de um país justo. A instituição se fortalece ao apoiar os eixos de
Educação, Voluntariado e Empreendedorismo Social [2].
O Centro Paula Souza com 50 anos de existência tem a missão de promover a educação
pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando o
desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo, com presença em
321 municípios, com 223 escolas técnicas e 73 faculdades de tecnologia [3]. Entre suas
unidades temos a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, onde nosso projeto foi
desenvolvido no ICenter – Centro de Inovação.
A Unesco listou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável como meta para transformar
nosso mundo. Chefes de Estado, líderes governamentais e representantes de alto nível da
ONU e da sociedade civil se reuniram em setembro de 2015, na 70ª Sessão da Assembleia
Geral das Nações Unidas, e adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os
ODS representam uma agenda universal, ambiciosa e sustentável, uma agenda “das pessoas,
feita pelas pessoas e para as pessoas”, construída com o envolvimento ativo da UNESCO. A
UNESCO contribui para a implementação dos ODS por meio de seu trabalho em educação,
ciências naturais, ciências humanas e sociais, cultura, comunicação e informação. São pontos
chaves para o desenvolvimento da humanidade, como por exemplo, o crescimento
econômico, o emprego, a criatividade, a inovação, o equilibrio social, a inclusão e a
sustentabilidade ambiental [4].
Portanto, no treinamento oferecido pela Fundação Telefonica Vivo, estudamos os 17
objetivos, a saber:
1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero;
3. Boa saúde e bem-estar;
4. Educação de qualidade;
5. Igualdade de gênero;
6. Água limpa e saneamento;
7. Energia acessível e limpa;
8. Emprego digno e crescimento econômico;
9. Indústria, inovação e infraestrutura;
10. Redução das desiguadades;
11. Cidades e comunidades sustentáveis;
12. Consumo e produção responsáveis;
13. Combate às alterações climáticas;
14. Vida debaixo d´água;
15. Vida sobre a terra;
16. Paz, justiça e instituições fortes;
17. Parcerias em prol das metas.
Depois de um período inicial de entendimento do significado e da importância do
empreendedorismo social e/ou startup social, nosso grupo de estudo optou pela ODS 11,
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cidades e comunidades sustentáveis, pois o grupo de estudo era composto por alunos e
egressos de tecnologia da construção civil e engenharia civil.
Por mais que seus propósitos sejam diferentes, o objetivo final de organizações com o viés
social é sempre o de mudar alguma realidade e/ou resolver um problema enfrentado pela
sociedade. Négócios sociais estão crescendo, em escala global, praticamente 7% ao ano.
Estudos apontam que, se continuar dessa maneira, os investimentos podem chegar a 1 trilhão
de dólares, em 3 anos [5].
Assim, nasceu o MODULAR – construindo sonhos, que buscou uma solução para retirar pessoas
de áreas de risco, oferecendo uma opção de moradia em containers.
O problema de moradia no Brasil é gravíssimo. Na edição do Jornal Valor Econômico de 3 de
maio de 2018, o déficit de moradias no país chega a 7,7 milhões de moradias [6].
No Brasil, existem cerca de 27.000 áreas com risco de desastres habitadas. São 8.270.127
habitantes que vivem em áreas consideradas de risco, na maioria das ocorrências em
enchentes e deslizamentos de terras [7].
Na edição do Correio Braziliense de 3 de maio de 2018, 33 milhões de brasileiros não tem
onde morar, segundo levantamento da ONU [8].
O grupo percebeu que ao oferecer uma solução digna e segura de moradia estaria envolvendo
também a ODS 6, Água limpa e saneamento (por oferece moradias em lugares com
infraestrutura de saneamento básico); a ODS 7, Energia acessível e limpa (por utilizar em
sua prosposta de projeto fontes alternativas de energia); e a ODS 17, Parcerias em prol das
metas (por entender que o sucesso do projeto depende de parcerias com empresas
fornecedoras, institutos de pesquisa de materiais e orgãos públicos).

Metodologia
A metodologia de pesquisa desenvolvido pela parceria Fundação Telefonica Vivo e Centro
Paula Souza consistiu em ensinar e aplicar metodologias de modelos de negócios durante o
período de 6 meses.
As principais ferramentas de desenvolvimento de negócio foram:
 “The golden circle” de Simon Sinek [9];
 “Mapa de empatia” [10];
 “Canvas” [10];
 Produção de “pitch” [11];
 Produto mínimo viável – MVP [10] e;
 Análise “SWOT” [10].

Análise e discussão dos resultados
Ao final de 6 meses, o projeto MODULAR foi apresentado em um evento da Fundação
Telefonica Vivo e Centro Paula Souza.
Os principais pontos motivadores apresentados foram:
1. Impacto social – uma opção para resolver a questão da moradia no Brasil. Casa
container de baixo custo para atender pessoas que pagam aluguel em prédios
invadidos, reformam suas casas em favelas ou compram em imóveis do CDHU1. Essas
soluções atualmente não atendem a toda essa população carente.
2. Tecnologia – uso de materiais de última geração para, por exemplo, conforto térmico
e acústico; e uso de tecnologias sustentáveis, na captação de água da chuva
conectada a um sistema de coleta integrado ao sistema de drenagem de água pluvial
por poço de infiltração e sistema solar de eficiência energética.
3. Altamente escalável – o déficit habitacional é um problema mundial e podemos
impactar em vários lugares do Brasil e do mundo.
4. Inovação – habitações de baixo custo aliadas ao uso de tecnologias sustentáveis.
Nossa motivação foi o querer empreender para que todas as pessoas tenham o direito a uma
moradia digna e sustentável, e isso atualmente não ocorre no Brasil. Na figura 1, prédio
1

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

446

invadido por moradores sem teto no centro de São Paulo, incêndio e escombros em poucas
horas. Criamos uma solução para pessoas de baixa renda sem moradia ou que vivem em locais
de risco e que podem comprar uma casa container auto sustentável. No Brasil moradores de
prédios invadidos pagam aluguel e os moradores de áreas de risco compram suas moradias e
fazem reformas, mesmo sabendo que estão em áreas de risco para desabamentos de terra e
inundações. As figuras 2 e 3 mostram essa realidade.

Figura 1 – Prédio invadido em chamas no centro de São Paulo.
Fonte: Portal de notícias UOL [12].

Figura 2 – Cenário de risco associado a enchentes e inundações com alta energia de escoamento envolvendo
assentamentos ribeirinhos de padrão construitvo precário.
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2010) apud INPE [13].

Figura 3 – Constatação é de trabalho de pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais, feito a partir de deslizamentos em Campos do Jordão – SP.
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC (2010) apud FAPESP [14].
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

447

Muitos brasileiros moram em casas precárias, onde existe a falta de saneamento básico, a
falta de infraestrutura para uma vida digna e a falta de opções para educação, saúde, lazer,
cultura, transporte e serviços. Além disso, a MODULAR pretende ser a opção de uma moradia
para quem precisa ser evacuado imediatamente por correr risco de morte. O projeto tem um
programa de retirada de pessoas de áreas de risco de forma imediata atendendo e
trabalhando em parceria com a defesa civil. Vidas serão poupadas e terão uma nova chance.
Além de inundações e soterramentos, essas famílias vivem em locais passíveis de doenças
transmissíveis por água contaminada, animais peçonhentos e transmissores de doenças.
As casas MODULAR serão colocadas em bairros com toda a estrutura necessária, fornecimento
de água potável, energia limpa, transporte, atendimento básico de saúde, educação, lazer e
cultura. O orçamento prévio da casa MODULAR é de R$ 50.000,00, aproximadamente um carro
popular no Brasil. A parceria público-privado é sugerida a seguinte forma:
 O poder público será doador do local adequado a criação dos bairros onde
serão instalados os containers, fornecendo infraestrutura de mobilidade
urbana;
 As instituições de ensino irão colaborar com os ensaios tecnológicos para
consolidação da proposta do projeto;
 A iniciativa privada será realizada através de fornecedores de soluções
tecnológicas inovadoras e sustentáveis;
 O morador paga de forma financiada sua casa MODULAR. Há uma grande
parcela da população sem moradia ou que mora em áreas de risco que pagaria
o financiamento desse imóvel. É comum que moradores paguem aluguel em
prédios invadidos e que, em comunidade, os moradores invistam dinheiro em
construções precárias e sem o aval técnico necessário.
O assentamento de moradias com containers terá a infraestrutura de transporte visando
trabalho e educação a seus moradores, como qualquer outro condomínio de moradias. O local
de instalação dos condomínios deve ser próximo a centros urbanos, visando a interiorização
através de oportunidades de trabalho e educação. Os locais deveram ser cedidos pelo governo
federal através de parceira público-privada.
A urbanização será pensada para a correta distribuição da densidade da população,
preservação do meio-ambiente e recursos naturais. O local de instalação dos condomínios
deve ter pré-escolas, escolas fundamentais, posto de saúde, comércio e área de lazer. A
interiorização do trabalho também se dará ao oferecimento de empregos nessas escolas,
comércio e lazer. Essas edificações também serão em containers.
O projeto também visa o fortalecimento da proteção do patrimônio arquitetônico e cultural,
pois as invasões em prédios prejudicam a preservação dessas edificações históricas.
As invasões em áreas de proteção ambiental também ocorrem. As áreas de preservação e as
áreas de mananciais deverão ser protegidas.
A planta baixa do primeiro protótipo está na figura 4. Contém sala, cozinha, 1 banheiro e 2
dormitórios, acomodando uma família de 4 a 5 pessoas.
Lava e
seca
roupas

Draft para instalações hidráulicas de água e esgoto, atende
cozinha, banheiro e lavadora de roupas

Figura 4 – Planta baixa do primeiro protótipo da casa em container MODULAR.
Fonte: Os autores.
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Para do desenvolvimento tecnológico, a previsão do projeto comtempla:
 aumentar o isolamento térmico e acústico com o uso de lã de Pet. Conhecido
como ISOSOFT, a lá de Pet é uma solução sustentável entre os principais tipos de
isolamento térmico e acústico. Produzido com matéria-prima derivada de garrafas
pets, 100% poliéster, a lá de Pet contribui para a preservação do meio ambiente,
além de ser atóxico, hipoalergênico e incombustível [15].
 Além da utilização de isolamento térmico e acústico, analisou-se o tipo de
pintura externa que diminuísse o desconforto térmico. A altura e a disposição
das esquadrias foram pensadas na melhor circulação de ar, além da opção do
telhado verde.
 o telhado verde como opção de isolamento térmico e horta orgânica. Os
principais benefícios gerados são: isolamento térmico de maneira a não formar as
chamadas Ilhas de Calor; evita que o calor seja propagado para o interior da
construção; as plantas produzem oxigênio, melhorando a qualidade do ar nas
proximidades; retém a água da chuva de modo que esta não caia direto nas
galerias urbanas; regula a umidade do ar no entorno da edificação e cria um
agradável terraço para diversos usos. Além do cálculo estrutural, o telhado verde
deve ser pensado sobre seu substrato, manta permeável, argila expandida e lona
preta de alta tração [16].
 a fonte de energia será o sistema abastecimento comum no Brasil, que é o uso de
hidrelétricas; mas o projeto contará com uma pequena torre de energia eólica. A
energia cinética do vento é produzida quando o aquecimento das camadas de ar
cria uma variação de gradientes de pressão nas massas de ar. A turbina eólica
transforma essa energia cinética em energia mecânica por meio do movimento de
rotação das pás e, através de um gerador, há geração de energia elétrica. Tratase de uma fonte de energia renovável e limpa, pois não emite os gases do efeito
estufa que contribuem para o aquecimento global e não produz resíduos ao gerar
eletricidade e é considerada inesgotável. Quando a intermitência do vento, entra
o sistema de energia de abastecimento com hidrelétricas. Entretanto, é
necessário o estudo de impacto ambiental, principalmente nas rotas de fluxos
migratórios de populações de aves, além da poluição sonora das turbinas em
operação. Também é preciso analisar a interferência das torres eólicas próximas a
radares meteorológicos, que podem confundir a leitura de adventos como chuvas,
tempestades e fortes ventos, prejudicando o trabalho da defesa civil. As pás das
turbinas são fabricadas com fibra de vidro e resina epóxi e esse impacto também
deve ser observado. O Brasil tem potencial para exploração dessa fonte de
energia, principalmente no nordeste e no sul do Brasil [17].
 o uso de placas de captação de energia solar. A captação de energia solar é feita
através do uso de planeis solares, também chamados de placas solares ou placas
de luz. O painel solar é um equipamento chave de um sistema solar fotovoltaico,
com um conjunto de células solares fotovoltaicas, responsáveis por converter a
luz do sol em energia elétrica. É importante observar o posicionamento das placas
solares de modo que recebem uma maior radiação solar direta, sem a
interferência de sombras, aproveitando assim essa fonte de energia renovável tão
abundante que é o sol. O que faz a célula fotovoltaica gerar eletricidade é o
aparecimento de uma diferença de potencial (voltagem), em seu interior, causado
pela ação dos fótons (partículas de luz) que interagem com os elétrons dos
átomos do material utilizado para produção da célula fotovoltaica; que são de
silício e são compostas por duas metades de material semicondutor, combinado
com outros materiais, de forma a alterar a sua estrutura eletrônica, formando um
campo elétrico; e com uma finíssima grade serve para capturar os elétrons livres,
permitindo que se forme uma corrente elétrica. Uma desvantagem é que de toda
a radiação solar que atinge os módulos fotovoltaicos, apenas uma pequena
porcentagem chega em condições adequadas para que ocorra a realização do
efeito fotovoltaico nas células do módulo. Outras questões são os ensaios
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necessários para força dos ventos, cargas de neve, calor extremo e impacto de
granizo [18].
na captação de água da chuva está prevista um sistema de coleta integrado ao
sistema de drenagem de água pluvial por poço de infiltração. Várias pesquisas
vem sendo desenvolvidas em nosso país com objetivos de utilização da água
pluvial em atividades domésticas ou industriais, mas nenhuma para sistema de
infiltração na fonte, aumentando o controle do escoamento superficial e
reduzindo os problemas causados pelas enchentes urbanas. Os sistemas integrados
de aproveitamento de água pluvial e poços de infiltração de águas pluviais
destacam-se pelo seu potencial de reduzir o consumo de água potável no edifício
e, também, por contribuir para o controle do escoamento superficial. De acordo
com a Agenda 21 para a Construção Sustentável (AGOPYAN; CIB, 2000), um
conceito mais preciso e adequado de construção sustentável seria “a redução do
uso de recursos naturais e a conservação da função que suporta a vida do meio
ambiente, por meio de processos construtivos, edifícios e do ambiente construído
sob a premissa de que a qualidade de vida seja mantida. Dessa maneira, o edifício
mais sustentável do ponto de vista de gestão de água pluvial será aquele que
conseguir aproveitar a água pluvial e infiltrar o excedente de tal forma que o
sistema de drenagem urbana não recebe nenhuma gota de água pluvial [19].
o uso de iluminação de LED. A iluminação de LED é uma escolha inovadora e
econômica para a casa. Essa tecnologia pertence ao fenômeno da
eletroluminescência, que consiste na emissão de luz pela passagem de corrente
elétrica. As lâmpadas de LED são mais econômicas e também produzem menos
calor que os modelos comuns. No geral, elas atingem uma temperatura que varia
entre 40º C e 45º C. Os modelos incandescentes, por outro lado, podem chegar
até 200º C. São mais ecológicas pois estão livres de metais poluentes, como o
mercúrio. Quando descartadas, elas não prejudicam a natureza e podem ser
recicladas [20].

Conclusões
A casa container MODULAR não apresenta novidades em tecnologia construtiva, mas a
proposta deste trabalho contempla a integração dessas inovações tecnológicas em um projeto
totalmente social.
O período vivido no ICenter trouxe bagagem de conhecimento em negócios e
empreendedorismo, por vez negligenciados no ensino da engenharia pura.
O grupo de estudo se viu forçado a aprofundar estudos em tecnologias construtivas
inovadoras, com viés integrador em uma solução econômica.
O grupo chegou a conversar com alguns parceiros e financiadores do projeto, mas ainda está
na fase de divulgação da ideia. Mesmo que a ideia não se concretize, o grupo acredita que a
divulgação pode trazer insights a pesquisa de outros alunos e professores empreendedores
sociais.
A grande lição para alunos da área técnica e de engenharia é aprender a gestão de negócios
inovadores, sustentáveis e sociais; em uma visão de uma sociedade mais justa e plena,
lembrando que os nossos conhecimentos só fazem sentido através de um propósito – melhorar
e viabilizar a vida na Terra, nosso único endereço.
Em seu livro, Carl Sagan nos lembra uma foto da Terra tirada a 6 bilhões de quilômetros de
distância, um pequeno e pálido ponto azul em uma imensa arena cósmica. O autor questiona
se faz sentido investir em missões aeroespaciais incertas enquanto ainda somos incapazes de
solucionar os problemas que nos afligem todos os dias na Terra [23].
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Abstract
Sales for air conditioning are growing rapidly in buildings, more than tripling between 1990 and
2016. This energy use for air conditioning comes from a combination of rising temperatures,
rising population and economic growth. Energy demand for climate control will triple by 2050,
consuming more energy than the United States, the European Union and Japan today. This
increase in energy will directly impact water consumption, either to cool a condenser of
equipment directly or to serve indirectly as a basis for energy sources such as hydroelectric
power that feed into these HVAC systems. Knowing the unique and growing importance of
water, a new index, Total Water Impact (TWI) is presented, which allows a holistic comparison
of the impact of water use on water, air and evaporative condensation climate systems.

Keywords
Water cooled condenser., Air cooled condenser., HAVAC, Evaporative, TWI

ICEUBI2019 paper ID: 22
453

454

Novo índice de sustentabilidade em climatização TWI (Total Water Impact)
1. Introdução
Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (World Wide Fund for Nature – WWF) [1], existem
mais de 326 milhões de triliões de litros de água na terra. Menos de 3% de toda essa água é
água doce e, dessa quantidade, mais de dois terços encontram-se em calotas polares e icebergs.
Ainda segundo o ministério de meio ambiente brasileiro [2], a água doce não está distribuída
uniformemente pelo globo. A sua distribuição depende essencialmente dos ecossistemas que
compõem o território de cada país. Segundo o Programa Hidrológico Internacional da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na América
do Sul encontra-se 26% do total de água doce disponível no planeta e apenas 6% da população
mundial, enquanto que o continente asiático possui 36% do total de água e abriga 60% da
população mundial (ver Figura1) [3].

Figura 1 – Consumo de água e distribuição de água Mundial [3].

O consumo diário de água é muito variável ao redor do globo. Além da disponibilidade do local,
o consumo médio de água está fortemente relacionado com o nível de desenvolvimento do país
e com o nível económico. Um indivíduo necessita de, pelo menos, 40 litros de água por dia para
beber, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos e cozinhar. Dados da ONU [4], porém,
apontam que um europeu, que tem no seu território 8% da água doce no mundo, consome em
média 150 litros de água por dia. Já um indiano, consome 25 litros por dia. Segundo estimativas
da UNESCO, a continuação do ritmo atual de crescimento demográfico e o não estabelecimento
de um consumo sustentável da água, levará que em 2025 o consumo humano pode chegar a
90%, restando apenas 10% para os outros seres vivos do planeta [3].
O Brasil, com uma área de aproximadamente 8.514.876 km 2 [5] e mais de 190 milhões de
habitantes, é hoje o quinto país do mundo, tanto em extensão territorial como em população.
Em função de suas dimensões continentais, o Brasil apresenta grandes contrastes relacionados
não somente ao clima, vegetação original e topografia, mas também à distribuição da
população e ao desenvolvimento económico e social, entre outros fatores.
De maneira geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de recursos hídricos, pois
abriga 13,7% da água doce do mundo. Porém, a disponibilidade desses recursos não é uniforme.
Como demonstrado a Figura 2, mais de 73% da água doce disponível no país encontra-se na
bacia Amazónica, que é habitada por menos de 5% da população.
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Figura 2 – Distribuição de recursos hídricos das regiões do Brasil [6].

Apenas 27% dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis para as demais regiões, onde
residem 95% da população do país. Não só a disponibilidade de água não é uniforme, mas a
oferta de água tratada reflete os contrastes no desenvolvimento dos Estados brasileiros.
Enquanto na região Sudeste, 87,5% dos domicílios são atendidos por rede de distribuição de
água, no Nordeste a percentagem é de apenas 58,7% (ver Figura 2).
O Brasil regista também elevado desperdício: de 20% a 60% da água tratada para consumo
perde-se na distribuição, dependendo das condições de conservação das redes de
abastecimento. Além dessas perdas de água no caminho entre as estações de tratamento e o
consumidor, o desperdício também é grande nas residências, envolvendo, por exemplo, o
tempo necessário para tomar banho, a própria forma como se toma banho, a utilização de
descargas sanitárias que consomem muita água, a lavagem da louça com água corrente, no uso
da mangueira como vassoura na limpeza de calçadas, na lavagem de carros etc. [6].
Segundo a IEA (International Energy Agency), existem mais de 500 milhões de ar condicionados
no mundo, e existem 2,8 bilhões de pessoas vivendo nos locais mais quentes do mundo e apenas
8% tem ar condicionado. Os números de equipamentos de ar condicionados irão aumentar de
1,6 bilhões em 2018 para 5,6 bilhões em 2050. Para tal, serão vendidos 10 novos aparelhos de
ar condicionados a cada segundo. A capacidade de alimentação elétrica para ar condicionado
em 2050, será o equivalente à procura elétrica dos EUA, da União Europeia e Japão nos dias de
hoje. Devido à importância da eficiência energética e do uso da água nos sistemas de
climatização, o objetivo deste artigo é gerar um balanço destes dois preciosos recursos [7].
Os sistemas de ar condicionado e climatização estão entre os grandes consumidores de água
doce, segundo a ABRAVA, a capacidade em toneladas de refrigeração instaladas no Brasil
chegará a 60 milhões de toneladas de refrigeração em 2029 [8]. Sabendo-se da importância e
conexão dos sistemas de climatização e do consumo de água, a ideia é criar um índice para
mensurar o consumo de água direto e indireto em sistemas de ar condicionados.

2. Geração de energia e consumo de água no Brasil, Portugal e EUA
Devido estar presente em mais de 70% da biosfera, a água é um recurso essencial para plantas
de geração de energias. Segundo Laboratório Nacional de Energia Renovável, o consumo de
água por kWh gerado é indicado na Figura 3 [9].
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Figura 3 – Consumo de água para geração de 1kWh [9].

Segundo a APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, só no primeiro semestre de
2018 as energias renováveis geraram 17.204 GWh, que representa 61% do total (28.174 GWh)
da produção elétrica de Portugal Continental. Este resultado é bastante impulsionado pela
maior disponibilidade de recursos, em especial, hídricos e eólicos [10].
No período em análise é ainda de destacar positivamente um conjunto de 623 horas, não
consecutivas, o que equivale a 26 dias, em que a eletricidade renovável foi suficiente para, só
por si, abastecer o consumo elétrico Português (Figura 4).

Figura 4 – Matriz energética elétrica de Portugal [10].

Já no Brasil, Segundo o balanço energético nacional de 2018 – [11], a distribuição de geração
de energia elétrica, tem a distribuição apresentada na Figura 5. É predominante a geração de
energia por via hidroelétrica, com 65,2%. A participação de centrais solares na produção de
eletricidade no Brasil é ainda pequena.

Figura 5 – Matriz energética elétrica do Brasil [11].
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Em forma mais resumida somando as pequenas hidroelétricas e centrais hidroelétricas (Tabela
1), verifica-se que a geração hidroeléctrica, termoelétrica e renovável é a mais elevada no
Brasil, EUA e Portugal, respectivamente.
Tabela 1 – Tipos de geração Brasil, EUA e Portugal.
Tipos de geração
Brasil
EUA
Portugal
Hidroelétricas
65,200%
7,500%
29,900%
Termoelétrica
(carvão
14,800%
31,000% 24,700%
mineral,vegetal e petro)
Termoelétrica
(gas
10,500%
31,600% 14,300%
natural)
Nuclear
2,600%
20,000%
0,000%
OUTROS
6,900%
9,900%
31,100%
(FOTOVOLTAÍCO+EÓLICO)

Pela ausência de estudos da quantidade de água usada por kWh gerado em fontes de energia
como, fotovoltaica e eólicas, mesmo sabendo que é necessário de água para limpar as placas
fotovoltaicas e as hélices dos sistemas eólicos, será considerado o índice de 0 litros de água por
kWh para essas fontes na Equação 1. Assim vem que a quantidade de litros de água utilizados
por kWh gerado em cada país vem:
𝐿𝐴𝐺𝑃𝑎í𝑠 = (%𝑔ℎ𝑐𝑎) + (%𝑔𝑡𝑐𝑎) + (%𝑔𝑡𝑔𝑛𝑐𝑎) + (%𝑔𝑛𝑐𝑎) + (%𝑔𝑜𝑐𝑎)
(1)
Onde:
LAGpaís = Litros de Água por kWh gerado no país;
%ghca = % geração hidroelétrica - consumo de água por kWh hidroelétrica;
%gtca = % geração termoelétrica carvão e petróleo - consumo de água por kWh termoelétrica;
%gtgnca = % geração termoelétrica gás natural - consumo de água por kWh termoelétrica;
%gnca = % geração nuclear - consumo de água por kWh nuclear;
%goca = % geração de outras fontes (renovável) - consumo de água por kWh outros.
LAGBrasil = (0,652×16,2) + (0,148×2,49) + (0,105×0,72) + (0,026×2,412) + (0,069×0)
LAGBrasil = 11,071 L/kWh
LAGEUA = (0,075×16,200) + (0,3001×2,490) + (0,316×0,720) + (0,200×2,412) + (0,099×0)
LAGEUA = 2,697L/kWh
LAGPortugal = (0,299×16,2) + (0,247×2,49) + (0,143×0,72) + (0×2,412) + (0,311×0)
LAGPortugal = 5,561 L/kWh

Consumo (L/kWh)

Devido ao alto índice de hidroelétricas no Brasil, o consumo de água por kWh gerado é 410,5%
superior ao valor da média do EUA e 50,22% em relação a Portugal, conforme o gráfico exposto
na Figura 6.

15

11,071
5,56

10

2,697

5
0
Brasil (L/kWh)

Portugal (L/kWh)

EUA (L/kWh)

País
Gráfico 6 – Consumo de água (L/kWhgerado)
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3. Total Water Impact (TWI)
O índice TWI (Total Water Impact) é dado pela quantidade de água de forma holística necessária
para os equipamentos de ar condicionado no período de vida útil do equipamento (Figura 7).

Figura 7 – Energia- Água [11].

As interdependências entre os sistemas de água e energia são claras e estão a tornar-se mais
proeminentes, pois o desenvolvimento requer o uso de mais recursos, enquanto o uso excessivo
e a mudança climática tornam alguns recursos mais escassos. No nível macro, a água é usada
em todas as fases de produção de energia e geração de eletricidade (incluindo energias
renováveis). A energia é necessária para extrair, transportar e fornecer água, e para tratar
águas residuais antes de seu retorno ao meio ambiente. No nível micro, o vínculo água-energia
(water-energy nexus) é uma consideração importante para a comunidade Aquecimento,
Ventilaçao, Ar Condicionado & Refrigeração (AVAC&R), dedicada ao projeto e determinação de
equipamentos e seleção de sistemas e design, bem como na operação de construção.
Umas das formas inteligentes de analisar a eficiência energética de equipamentos de grande
porte é dado por indicadores de eficiência, no caso pelo valor de carga não padrão (Nonstandard Part Load Value – NPLV). Especificamente, o NPLV é derivado do valor integrado de
carga parcial (Integrated Part Load Value – IPLV). O IPLV ou NPLV são usados para avaliar a
eficiência do chiller em diferentes condições de carga. As fórmulas de cálculo do IPLV e NPLV
são as mesmas. A única diferença entre IPLV e NPLV é que o IPLV é calculado conforme a
condição especificada em AHRI_Standard_550-590, enquanto que o NPLV é calculado conforme
a condição do local onde o equipamento é instalado [12].
Especificamente, o TWI simplificado é dado pela Equação (2):
𝑇𝑊𝐼 = (𝐶𝑇𝐴 · 𝑁𝑃𝐿𝑉 · 𝑉𝑈𝐸 · 𝐼𝐺𝑅) + (𝐶𝑇𝐴 · 𝑉𝑈𝐸 · 𝐴𝑈𝑃𝑇𝑅)

(2)

Onde:
TWI = Impacto total da água, em m³;
CTA = Carga Térmica anual, em TR/ano;
NPLV = Eficiência de carga não padrão, em kW/TR;
VUE = Vida útil equipamento, em ano;
IGR = Índice de Caudal específico da região calculada, em m³/kWgerado;
AUPTR = Água usada por TR, em m³/TR de evaporação, arraste e purga.
A Eficiência de carga não padrão, NPLV, deve possuir a soma rateada por TR da Bomba de
Condensação e do Ventilador da Torre.
O resultado será o impacto total de uso de água de forma holística do período de vida útil do
sistema.
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Já existe um indicador que é conhecido como TEWI (Total Equivalent Warming Impact) que é a
soma das emissões diretas e indiretas por meio das perdas de gás refrigerante e do consumo de
energia no período de vida útil, o TWI tem por propósito de medir consumo de água direto e
indireto no período de vida útil, ou seja, a diferença entre eles é que enquanto o TEWI mensura
o GWP (Global Warming Potencial), TWI mensura o consumo de água.

4. Comparação de condensação a água e a ar
Nesta seção são determinados e comparados os valores dos índices sistemas com condensação
a ar e a água. A Figura 8 ilustra o tipo de dispositivos requeridos no caso da utilização de chillers
com condensação a ar ou a água.

(a) Chiller com condensação a ar.
(b) Chiller com condensação a água.
Figura 8 – Comparação de sistemas de refrigeração a água e a ar [13].

O sistema de refrigração à ar, é um projeto baseado na temperatura do bolbo seco:
 Maior área ocupada (mais área de superfície);
 Nível de ruídos mais alto;
 Maior consumo de energia: menor eficiência;
 Não consome água, no local (sem resfriamento evaporativo).
O sistema de refrigeração à água, é um projeto baseadona temperatura do bolbo húmido:
 Menor área ocupada (normalmente requer sala de equipamentos);
 Nível de ruídos baixo;
 Menor consumo de energia: maior eficiência;
 Consome água (resfriamento evaporativo).
Para usar como exemplo será comparado um sistema condensação a ar e à água para uma
capacidade total de 200 TR com as seguintes características, foi feita uma simulação entre
chiller condensação a ar nacional (tipo compressor parafuso modelo Samurai fabricado no
Brasil) e chiller condensação à água importado (modelo RTHD fabricado USA) (Tabelas 2 e 3):
Tabela 2 – Parâmetros dos sistemas de 200 TR.
Parâmetro

Condensação a água Condensação a ar

Chiller eficiência carga plena (kW/TR)

0,65

1,4

Chiller eficiência carga parcial NPLV (kW/TR)

0,36

1,06

Capacidade total do sistema TR

200

200

Carga térmica média anual TR

150

150

Bomba de condensação kWinput

6,2664

0

Ventilador da torre kWinput

4,1776

0

4380

4380

Horas de operação no ano
Carga térmica anual TR/ano
Índice de água por m³/kW gerado região
Índice de consumo de água/TR, Torre (m³/TR)
TWI em m³

657000

657000

0,011071

0,011071

0,0072

0

110233,694

115650,987

Neste caso o TWI para cada opção (condensação a água e ar) Segundo a Equação 2 vem:
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TWIcondensação água = [657000 TR/ano × 0,36 kW/TR × 15 anos × 0,011071 m³/kW] + [657000 TR/ano
× 15 anos × 0,0072 m³/TR]
TWIcondensação água = 110233,694 m³
TWIcondensação ar = [657000 TR/ano × 1,06 kW/TR × 15 anos × 0,011071 m³/kW] + [657000 TR/ano
× 15 anos × 0 m³/TR]
TWIcondensação ar = 115650,987m³
Como outro exemplo, será comparado um sistema condensação a ar e a água para uma
capacidade total de 500 TR, com NPLV [13], com as características expostas na Tabela 3.
Tabela 3 – Parâmetros dos sistemas de 500 TR.
Parâmetro

Condensação a água Condensação a ar

Chiller eficiência carga plena (kW/TR)

0,585

1,237

Chiller eficiência carga parcial NPLV (kW/TR)

0,38

0,745

Capacidade total do sistema TR

500

500

Carga térmica média anual TR

290

290

Bomba de condensação kWinput

15,666

0

Ventilador da torre kWinput

10,444

0

4380

4380

Horas de operação no ano
Carga térmica anual TR/ano

1270200

1270200

Índice de água por kW gerado região

0,011071

0,011071

0,0072

0

221963,639

166217,419

Índice de consumo de água/TR, Torre (m³/TR)
TWI em m³

*Eficiência baseada na ASHRAE 90.1-2013. Especificamente neste caso IPLV=NPLV por não se
tratar de uma cidade em específico [14].
Neste caso o TWI para cada opção (condensação a água e ar), conforme equação 2, fica:
TWIcondensação água = [1270200 TR/ano × 0,38 kW/TR × 15 anos × 0,011071 m³/kW] + [1270200
TR/ano × 15 anos × 0,0072 m³/TR]
TWIcondensação água = 221963,639 m³
TWIcondensação ar = [1270200 TR/ano × 0,745 kW/TR × 15 anos × 0,011071 m³/kW] + [1270200
TR/ano × 15 anos × 0 m³/TR]
TWIcondensação ar = 166217,419m³
Tanto nos sistemas de condensação a ar ou a água com capacidades de 200 TR ou 500 TR, o
consumo de água por kWh gerado, e o índice de consumo de água/TR, Torre (m 3/TR) possuem
os mesmos valores.
Utilizando o cálculo do TWI, que procura compreender o consumo de água de forma holística,
mostra-se a necessidade para os equipamentos de ar condicionado no período da vida útil dos
equipamentos.
Verificando os resultados do TWI nas duas tabelas 2 e 3, especificamente na comparação
hipotética dos sistemas de 200 TR a água (Importado) e a ar (nacional), o índice TWI foi menor
no sistema do tipo condensação à água. Ou seja, de forma holística, o consumo de água foi
maior no sistema de condensação a água do que no sistema de condensação a ar.
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No sistema com potência de refrigeração de 500 TR, conforme a ASHRAE 90.1 de 2013 [14],
considerando chillers com condensação a ar e condensação a água, o maior valor do índice TWI
foi obtido no chiller com condensação a água.
É compreensível que os projetistas estejam preocupados com a eficiência do chiller. Vários
fatores, como, manutenção deficiente, mau funcionamento, dimensionamento inadequado,
etc. afetam essa eficiência. As partes interessadas na indústria sabem que qualquer elemento
que melhore qualquer aspecto da eficiência do arrefecedor pode ter um impacto enorme. Já
no caso do sistema com potência de 500 TR, onde foram usados os valores da ASHRAE 90.1 de
2013 como fonte de NPLV, o valor do índice TWI foi menor no chiller condensação a ar.
À medida que novos padrões surgem, a eficiência do chiller está a tornar-se cada vez mais
importante: chillers de mancal magnético com condensação a água em locais de temperaturas
amenas possuem baixo NPLV, levando certamente no futuro a índices TWI menores que chillers
com condensação a ar [14].

5. Conclusão
Com o índice TWI é possível obter uma visão holística do consumo de água num espaço de
tempo. Com esta metodologia pode-se observar que algumas vezes um sistema com
condensação a ar tenha um maior consumo de água do que um sistema com condensação a
água.
Ainda não foi considerado consumo de água para limpar a serpentina do condensador a ar (até
por que a limpeza do condensador à água é usada varetamento) e não foi incluída a água de
limpeza das fontes eólicas e solares de energia, por ainda não se encontrar esse valor disponível
na literatura científica.
Foram usados dois exemplos simples, mas os valores de NPLV de sistemas com compressores de
mancal magnético em chillers com condensação a água são cada vez menores. A mesma
metodologia pode ser usada em sistemas com volume de refrigerante variável (Variable
Refrigerant Flow – VRF) com condensação a água e a ar. Em trabalhos futuros poderão ser
simulados sistemas geotérmico e drycoolers para o TWI.
Entre os indicadores para escolher o melhor sistema de refrigeração e até mesmo para sistemas
com certificação LEED1 o TWI poderá ser um indicador de qualidade. Também pode ser
considerado um TWI pro rata por TR (Tonelada de refrigeração) (resultado dividido pela carga
térmica no período de vida útil) para as tomadas de decisão.

Referências
[1]
WWF.
Programa
Hidrológico
mundial.
https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/wwf_mundo/ Acessado 2019.

Disponível

em

[2]
MMA.
Água.
Disponível
em
https://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao090620090
25910.pdf. Acessado em 10/-3/2019.
[3] UNESCO. Programa Hidrológico Internacional da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Disponível em http://ihp-wins.unesco.org/ Acessado
em 2019.
[4] ONU. Consumo de água mundial. Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/agua/
Acessado em 2019.

1 Certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - Certificação para construções sustentáveis,
concebida e concedida pela organização não-governamental United States Green Building Council (USGBC), com intuito
de promover e estimular práticas de construções sustentáveis, satisfazendo critérios para uma construção verde,
analisando o comportamento de sete aspectos da construção: Localização e Transporte, Lotes Sustentáveis, Eficiência
da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, Qualidade Interna dos Ambientes e Inovação e Prioridades
Regionais.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

462

[5] IBGE. Anuário estatístico. Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística – IBGE. Rio de
Janeiro. 2017.
[6] ANA. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Brasília. 2013.
[7]
IEA.
Estatísticas.
Disponível
em
https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indi
cator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES Acessado em 2019.
[8] ABRAVA. Seminário Brasileiro de Etiquetagem em Eficiência Energética para sistemas AVAC.
São Paulo. 2018.
[9] NREL. National Renewable Energy Laboratory. Disponível em https://www.nrel.gov/
Acessado em 2019.
[10] APREN. Boletim Energias Renováveis. Portugal. 1º semestre de 2018.
[11] EPE. Balanço Energético Nacional. Disponível em http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2018 Acessado em 13/09/2019.
[12] AHRI_Standard_550-590. Performance Rating of Water-chilling and Heat Pump Waterheating Packages Using the Vapor Compression Cycle. 2015.
[13] ASHRAE. ASHRAE ENERGY WATER NEXUS – Denver. 2019.
14] ASHRAE/ANSI/IES Standard 90.1-2016 -- Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings. 2016.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

463

464

Parametric study of lateral loaded piles by
computational modeling

Giovani Augusto Noquelli Lombardi - giovanilombardi@gmail.com
Polytechnic Institute of Bragança, Bragança, Portugal
António Miguel Verdelho Paula - mpaula@ipb.pt
Polytechnic Institute of Bragança
Manuel Teixeira Braz César - brazcesar@ipb.pt
Polytechnic Institute of Bragança

Abstract
Since soils are heterogeneous materials and the survey methods are based on insufficiently
representative soil samples, there are several variables involved and less reliability in
estimating the load capacity of the structures. So that, it is necessary to keep verifying the
validity of stress and displacement method analysis in order to achieve results with more
precision. In this sense, the objective of this study was to develop a two-dimensional
computational analysis of the axial and transverse (simultaneous) loading effects on isolated,
bored and reinforced concrete piles. In addition, different types of soil, piles dimensions, soil
stratigraphy, drainage conditions and soil mechanical parameters were considered as variables
of this study. Thereby, the axial load capacity of piles was verified by the method of NAVFAC
DM 7.2, the settlement by the methods of Poulos & Davis (1980) and Masopust (1994), and the
distribution of horizontal forces and displacements by the p-y method, based on the horizontal
reaction modulus obtained from the theoretical approaches by Bowles (1997), Vesic (1977), CSN
73 1004, Pochman & Simek (1989) and Matlock & Reese (1956). Regarding to the distribution of
lateral stresses and displacements by the p-y method, no interference on results was observed
due to change of friction angle, cohesion, coefficient of lateral earth pressure and soil drainage
conditions. In addition, it was concluded that the horizontal forces and displacements are more
dependent on the diameter than the length of piles.

Keywords
Computational analysis of piles, Lateral loading, Distribution of horizontal stresses,
Distribution of lateral displacements
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Estudo Paramétrico de Estacas Carregadas
Transversalmente por Modelagem Computacional
1. Introdução
A geotecnia é uma das áreas da engenharia que mais dependem de métodos de análise
empíricos e semiempíricos. Isso se deve ao fato de o solo ser um material heterogêneo e os
métodos de sondagens atuais ainda serem bastante onerosos, de modo que os parâmetros de
resistência do solo são baseados em amostras pouco representativas do volume de solo total.
Por conseguinte, comparada a outras áreas da engenharia estrutural, há muito mais variáveis
envolvidas e menos confiabilidade na estimativa da capacidade de carga da estrutura.
Assim sendo, é necessário verificar a validade e as particularidades de tais métodos de
análise, a fim de que representem cada vez mais as características reais do solo e gerem
resultados mais precisos. Nesse sentido, este estudo tem como finalidade verificar as
diferenças teóricas, bem como comparar os resultados gerados por alguns desses métodos de
análise através de modelos computacionais bidimensionais de fundações profundas.

2. Revisão Bibliográfica
No estudo da resistência lateral de fundações profundas, a distribuição dos esforços e
deslocamentos horizontais pode ser representada por curvas que exprimem a tensão
horizontal do solo como função da deflexão lateral da estaca (Método p-y). O formato das
curvas está diretamente relacionado a parâmetros de resistência e ao estado de tensões do
solo no entorno da fundação. Na Figura 1, apresenta-se uma curva p-y típica; a rigidez do solo
é dada pela tangente da curva para carregamentos de até 30% da capacidade última da
fundação e pelo módulo secante para carregamentos entre 30% e 50% (Ruigrok, 2010).
Além disso, a rigidez do solo pode variar com a profundidade; na Figura 2 apresenta-se essa
relação para diferentes tipos de solos, onde as linhas pontilhadas representam simplificações
sugeridas por alguns autores, enquanto que as linhas cheias representam propostas mais
realísticas dessa relação. Na Figura 2a apresenta-se a abordagem de Terzaghi (1955) para
solos coesivos pré-consolidados cuja reação lateral é constante com a profundidade; na Figura
2b ilustra-se a proposta de Terzaghi (1955) – validada por Prakash (1962), de que o módulo de
reação lateral do solo varia linearmente com a profundidade em solos granulares e em argilas
normalmente consolidadas. Por fim, na Figura 2c mostra-se um solo cuja relação entre o
módulo de reação lateral e a profundidade não é linear (Prakash & Sharma, 1989).
De acordo com Budhu (2013), o Método p-y é baseado em um modelo massa-mola, em que se
considera a estaca como sendo uma viga apoiada sobre uma fundação elástica. A rigidez do
solo é comparada à de um conjunto infinito de molas elásticas independentes com pouco
espaçamento entre si (modelo de solo de Winkler, Figura 3). A proporção entre a resistência
do solo e a deformação da estaca é dada pelo módulo de reação do solo, que pode ser
estimado pelo programa de análise geotécnica segundo as abordagens de Pochman & Simek
(1989), Bowles (1997), CSN 73 1004 (1981), Matlock & Reese (1956) ou Vesic (1977).
Neste método, fazem-se algumas modificações ao modelo idealizado da viga de Winkler, de
modo a considerar o comportamento não linear do solo, bem como a interferência da
profundidade no cálculo do módulo de reação lateral. Ademais, o método pode ser aplicado a
solos estratificados e tem sido utilizado para se estimar resultados em longo prazo, as curvas
p-y não dependem da geometria nem da rigidez da estaca. Uma vez definidas as curvas p-y é
possível resolver problemas de estacas carregadas transversalmente a partir de um processo
numérico iterativo para estimar a deflexão lateral, a rotação, o momento fletor, bem como a
força cortante e a reação do solo para quaisquer profundidades (Prakash & Sharma, 1989).
Ruigrok (2010) afirma ainda que a relação p-y pode ser dada a partir de curvas obtidas
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experimentalmente e que o uso delas torna o modelo fácil de ser aplicado, uma vez que
poucos dados do solo são necessários. Em contrapartida, o método ignora a continuidade do
solo e a resistência do solo ao cisalhamento, o que pode acarretar erros significativos para
grandes deslocamentos.

Figura 1 – Curva p-y típica
Fonte: Prakash & Sharma, 1989.

Figura 2 – Variação do módulo de reação do subsolo com a profundidade
Fonte: Prakash & Sharma, 1989.

Figura 3 – Ilustração do modelo de solo de Winkler
Fonte: Prakash & Sharma, 1989. Figura 6.6 (adaptada)

3. Programa de Trabalho
Primeiramente, foi necessário elencar os métodos disponibilizados pelo programa de análise
geotécnica, que são usados como base para se estimar os esforços solicitantes e capacidade
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resistente da fundação. Na Tabela 1 estão apresentados os métodos de análise para a
estimativa da distribuição de esforços horizontais no solo, da capacidade de carga axial e do
assentamento da estaca.
Tabela 1 – Métodos disponibilizados no programa de análise geotécnica
Métodos de análise
Tipos de análise
Formulação teórica
Condição
Método
NAVFAC DM 7.2
Solo drenado
CSN 73 1002
Teoria clássica
Método da tensão efetiva
Capacidade de carga axial
NAVFAC DM 7.2
Solo não drenado
Tomlinson, 1977
Método da mola
Solo compressível MEF
Deformação linear
Solo homogêneo
Broms, 1964
do solo
Pochman & Simek, 1989
Reação horizontal
Vesic, 1977
Distribuição dos esforços
do solo constante
Deformação não
CSN 73 1004 (coesivos)
horizontais
linear do solo
Bowles, 1997
(Método p-y)
Reação horizontal
CSN 73 1004 (não coesivos)
do solo linear
Matlock & Reese, 1956 (não coesivos)
Deformação linear
Poulos & Davis, 1980
do solo
Assentamento
Deformação não
Carga estática
Masopust, 1994
linear do solo

Dentre os métodos de análise, foram selecionados os mais apropriados para cada estudo de
caso. Sendo assim, o método escolhido para a análise da capacidade de carga vertical foi o
proposto pelo NAVFAC DM 7.2, pois é o unico aplicável tanto a solos drenados e não drenados.
Quanto aos esforços horizontais, a escolha da abordagem depende do tipo e das condições de
drenagem dos solos. Nos casos de solos arenosos, foram escolhidos os métodos de análise
segundo a CSN 73 1004, Bowles (1997) e Matlock (1956), pelo fato de satisfazerem a condição
de distribuição linear do módulo de reação do solo com a profundidade. No caso da argila
mole (normalmente consolidada), somente a abordagem de Bowles (1997) poderia ser
aplicada a solos não coesivos com módulo de reação horizontal de comportamento linear.
Ainda, para o caso de argila dura (sobreconsolidada), cujo módulo de reação horizontal é
constante com a profundidade, os métodos de Pochman & Simek (1989), Vesic (1977) e CSN
73 1004 foram utilizados nos modelos de análise.
Finalmente, em relação ao assentamento, foram aplicados ambos os métodos disponibilizados
pelo programa: segundo Poulos & Davis (1980) e Masopust (1994), em que foram geradas
curvas carga-assentamento, onde a capacidade de carga das estacas foi estimada com base no
assentamento crítico da fundação ou então limitada a 25 mm (o menor entre os valores).
Após definidos os métodos de análise, os casos de estudos puderam ser enfim definidos (
Tabela 2); eles consistem em 14 modelos matemáticos de uma estaca cilíndrica de concreto
armado, moldada em diferentes tipos de solos e estratigrafias, com variações nas
características geométricas da estaca, bem como nos parâmetros mecânicos dos solos.
Os parâmetros físicos de cada tipo de solo foram estabelecidos de acordo com os intervalos
típicos sugeridos na bibliografia e pelo próprio programa geotécnico. Para cada modelo
matemático, foram definidos valores invariáveis para o peso específico e o coeficiente de
Poisson, enquanto que o ângulo de atrito interno, coesão, módulo de deformabilidade,
coeficiente de reação unitária e coeficiente de impulso foram alternados, a fim de se
constatar a influência de cada um na distribuição de esforços e deslocamentos da fundação.
O modelo geométrico utilizado neste estudo está apresentado na Figura 4. No programa de
cálculo, se assume a estaca como sendo um elemento estrutural de barra (bidimensional),
cujo domínio foi subdividido em 20 elementos finitos, independentemente das dimensões. As
variações na geometria da escaca e nos parâmetros mecânicos do solo estão indicados na
Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5, respectivamente, e, em todos os casos, o limite de sondagem
foi assumido a 30 m de profundidade.
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Modelo
Matemático
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Caso de
Estudo

Tipo de solo

1

Areia média

2

Areia média
/densa

3

Argila mole

4

Argila dura

Tabela 2 – Casos de estudo
Métodos de análise
Capacidade de
Assentamento
Esforços Horizontais
carga axial
CSN 73 1004
Poulos
Bowles
NAVFAC DM 7.2
Matlock & Reese
Masopust
Bowles
CSN 73 1004
Poulos
Bowles
NAVFAC DM 7.2
Matlock & Reese
Masopust
Bowles
Poulos
NAVFAC DM 7.2
Bowles
Masopust
Vesic
Poulos
CSN 73 1004
NAVFAC DM 7.2
Pochman & Simek
Masopust
Vesic

Figura 4 – Modelo matemático de estaca carregada transversalmente
Tabela 3 – Parâmetros e variáveis geométricas da estaca
Parâmetros da estaca
Símbolo Unidade
Valor
Comprimento
L
[m]
10, 15 e 20
Diâmetro
D
[m]
0,4, 0,6 e 0,8
Módulo de deformabilidade do concreto
Edef
[GPa]
29
ϑ
Coeficiente de Poisson do concreto
[–]
0,2
Razão entre as espessuras dos estratos
L1/L2
[–]
0,33; 0,50; 1,0; 2,0 e 3,0
Resist. característica do concreto à compressão
fck
[MPa]
20
Resist. característica do concreto à tração
fct
[MPa]
2,2
Módulo de elasticidade do concreto
Ecm
[GPa]
29
Tensão de escoamento característica do aço
fyk
[MPa]
500
Módulo de elasticidade do aço
E
[GPa]
200

Por fim, o dimensionamento estrutural adotado neste estudo teve como base as
recomendações do Eurocódigo 1 (EN 1991) para os coeficientes parciais de segurança de
majoração dos esforços e o Eurocódigo 7 (EN 1997) para a minoração da resistência do solo da
fundação no estado limite último. Nesse sentido, admitiu-se em todos os modelos um
carregamento de projeto permanente de 1.000 kN de carga axial e 200 kN de carga
horizontal, transmitido à cabeça da estaca, cuja cota de arrasamento está 50 cm acima do
nível do terreno – no caso de assentamento, a análise é feita com base no assentamento
crítico da fundação (na ruptura) ou então limitado a 25 mm por questões construtivas.
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Tabela 4 - Parâmetros físicos e mecânicos dos solos arenosos
Valor
Símbolo
Unidade
Areia média
Areia densa
Coeficiente de Poisson
[–]
0,35
0,35
υ
Peso específico seco
[kN/m3]
19
21
γ
Peso específico saturado
γsat
[kN/m3]
21
23
Módulo de deformabilidade do solo
Edef
[MPa]
50
150
Coeficiente de reação unitária
k1
[MN/m3]
180, 195 e 210
240
Ângulo de atrito interno
Φ'
[°]
35, 37 e 39
40
Coeficiente de impulso lateral
K
[–]
1,46; 1,56 e 1,66
1,72
1
: nos métodos de Matlock & Reese (1956) e CSN 73 1004, este parâmetro é calculado com base no
módulo de compressibilidade horizontal (nh), assumido em ambos como 4,5 MN/m3.
Parâmetros do solo

Tabela 5 - Parâmetros físicos e mecânicos dos solos argilosos
Valor
Parâmetros do solo
Símbolo
Unidade
Argila Mole
Argila Dura
Coeficiente de Poisson (drenado)
[–]
0,40
0,40
Υ
Coeficiente de Poisson (não drenado)
[–]
0,49
0,49
Υ
Peso específico seco
Γ
[kN/m3]
18,5
19
Peso específico saturado
γsat
[kN/m3]
20,5
21
Módulo de deformabilidade do solo
Edef
[MPa]
2
10, 15 e 20
Coeficiente de reação unitária
K
[MN/m3]
10, 20 e 30
Função do Edef
Parâmetros em tensões efetivas
Ângulo de atrito interno
φ'
[°]
13; 15 e 17
28, 30 e 32
Coeficiente de impulso lateral
K
[–]
1,0; 1,5 e 2,0
1,1; 1,3 e 1,5
Parâmetros em tensões totais
Coesão não drenada do solo
cu
[kPa]
20, 30 e 40
150, 175 e 200

4. Resultados e Discussões
Foram realizadas análises da capacidade de carga axial, do assentamento e da distribuição de
esforços e deformações horizontais por diferentes métodos de análise teórica. Verificou-se
que essas análises são absolutamente independentes entre si, ou seja, o carregamento
transversal não causa efeito sobre a capacidade de carga axial nem sobre o assentamento da
estrutura e as recíprocas são verdadeiras.
Em relação à capacidade de carga axial pelo método da NAVFAC 7.2 DM, em solo composto
por areia média, como pode ser observado na Figura 5 e Figura 6, nota-se que quanto menor o
diâmetro e maior o comprimento, mais há contribuição da resistência pela base e maior é a
capacidade de carga por volume escavado. Além disso, o acréscimo do ângulo de atrito foi
mais favorável ao aumento da resistência de ponta do que por atrito lateral.

Figura 5 – Variação das tensões normal e de cisalhamento no solo devida à alteração da geometria de estacas em
areia média
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Figura 6 – Variação das tensões no solo pela alteração do ângulo de atrito (a e b) e da capacidade de carga por
volume pela alteração geométrica da estaca (c e d) em areia média

Quanto ao solo de areia média sobre areia densa, conclui-se que o aumento da espessura da
camada de areia média levou à redução da tensão ao longo do fuste, à diminuição da
capacidade de carga por volume e ao aumento da contribuição da resistência pela base.
Para argila mole drenada, o acréscimo do ângulo de atrito resultou em aumentos similares das
parcelas de resistência axial, sendo a resistência por atrito lateral sempre mais significativa
que a de ponta. Em argila dura drenada, porém, o acréscimo do ângulo de atrito resultou
aumento mais significativo da resistência de ponta e para ganho da capacidade de carga por
volume escavado, é sempre mais válido aumentar o comprimento que o diâmetro da estaca.
Além disso, tanto em argila mole não drenada quanto em argila dura não drenada, o
acréscimo da coesão resultou em aumentos lineares de ambas as parcelas de resistência axial
(Figura 7). Notou-se também que a variação da geometria da estaca não gerou qualquer
efeito sobre a tensão ao longo do fuste nem sobre a tensão na ponta. Ainda, observou-se que
a capacidade resistente da estaca se deu majoritariamente por atrito lateral.
Por fim, em ambos os tipos de solo, quanto menores o diâmetro e o comprimento, maior a
capacidade de carga por volume escavado (ver Figura 8); ou seja, em situação de necessidade
de acréscimo da capacidade resistente da fundação, a solução mais apropriada seria utilizar
as menores dimensões possíveis e aumentar o número de estacas.

Figura 7 – Variação das tensões normal e de cisalhamento devida à alteração da geometria de estacas em argila
dura não drenada
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Figura 8 – Variação das tensões pela alteração da coesão (a e b) e da capacidade de carga por volume pela
alteração geométrica da estaca (c e d) em argila dura não drenada

Em relação ao coeficiente de impulso lateral, em nenhum tipo de solo foi observada qualquer
influência sobre a tensão de ponta, mas em areia média, argila mole drenada e argila dura
drenada, notou-se crescimento da tensão cisalhante linearmente proporcional ao K; enquanto
que em solos argilosos não drenados, a variação deste parâmetro não gerou qualquer efeito
sobre a resistência da fundação.
Acerca do assentamento de estacas pelo método de Poulos & Davis (1980), em todos os casos
de estudo, não foi possível observar padrão de comportamento da variação da geometria nos
resultados. Além disso, o acréscimo do coeficiente de impulso lateral fez aumentar
linearmente a carga de mobilização lateral e seu respectivo assentamento, assim como o
assentamento máximo da fundação.
Ainda, notou-se que em todos os casos, a carga de mobilização do atrito lateral e seu
respectivo assentamento são ligeiramente maiores para estacas de ponta se comparadas às
flutuantes (ver exemplo na Figura 9); percebeu-se que essa variação depende do
comprimento e do diâmetro, porém não depende do ângulo de atrito nem da coesão do solo.
Em estacas flutuantes, o assentamento máximo foi sempre o dobro do assentamento de
mobilização do atrito lateral.

Figura 9a - Assentamento para estacas flutuantes
segundo Poulos & Davis (1980)

Figura 6b - Assentamento para estacas de ponta
segundo Poulos & Davis (1980)
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Na estimativa do assentamento pelo método de Masopust (1994), a única variável é o módulo
de elasticidade do solo. Assim, não foram percebidas influências nos resultados devidas à
variação do ângulo de atrito, coesão, coeficiente de impulso lateral, módulo de reação
horizontal ou qualquer outro parâmetro mecânico do solo, nem das condições de drenagem.
Verificou-se graficamente (Figura 10) que o assentamento cresce de maneira
aproximadamente linear até atingir determinada carga, a partir da qual ocorre aumento
abrupto da deformação do solo. Assim, foi possível aproximar a curva carga-assentamento a
duas retas tangentes, cuja interseção foi assumida como sendo a coordenada carga crítica vs.
assentamento crítico. Ademais, a carga crítica é linearmente proporcional ao diâmetro e
comprimento da estaca.

Figura 10 – Exemplo de comportamento da curva carga-assentamento (Masopust, 1994)

Ainda, notou-se que para estacas de mesmo diâmetro, as retas tangentes às respectivas curva
carga-assentamento são aproximadamente paralelas umas às outras. Partindo deste
pressuposto, percebeu-se que a variação do comprimento das estacas acarreta translação das
retas tangentes; isto é, a inclinação da curva é principalmente dependente do diâmetro da
estaca, enquanto o comprimento influencia, sobretudo, na amplitude horizontal da curva.
Acerca da distribuição dos esforços e deslocamentos horizontais pelo Método p-y, não foi
notada qualquer interferência devida à alteração do ângulo de atrito, coesão, coeficiente de
impulso lateral e condições de drenagem do solo. Percebeu-se que os resultados são mais
dependentes do diâmetro que do comprimento e o formato das curvas de distribuição de
esforços e deformações tende a ser semelhante para estacas de mesmo diâmetro, sendo a
variação do comprimento notada por ligeira translação do gráfico (Figura 11).
Para solo composto por areia média segundo o método de Bowles (1997), observou-se que,
independentemente do diâmetro, o aumento do comprimento da estaca implica, de modo
geral, crescimento dos valores máximos da deflexão (y), rotação (θ) e momento fletor (M) e
redução do módulo de reação horizontal (k h). Ainda, percebeu-se que, independentemente do
comprimento, o aumento do diâmetro acarretou redução de todos os esforços e
deslocamentos máximos, com exceção do momento fletor.
Quanto ao coeficiente de reação unitária, notou-se graficamente que a sua alteração implica
pouca variação das cotas críticas e dos pontos de inflexão das curvas. Verificou-se também
acréscimo dos valores máximos do módulo de reação horizontal e da tensão normal lateral e
redução da deflexão, rotação e momento fletor. Ainda, percebeu-se que os valores da
deflexão e tensão normal lateral os mais sensíveis à variação de k h.
Em relação às diferentes abordagens teóricas, tomando como base de comparação os
resultados obtidos pelo método de Bowles (1997), percebeu-se que para a maioria dos valores
máximos e mínimos, o método da CSN 73 1004 gera resultados inferiores, exceto para a
tensão normal lateral. Quanto ao método de Matlock & Reese (1956), os resultados foram
geralmente mais próximos aos do método de Bowles (1997) e as maiores disparidades foram
percebidas para y e θ.
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

474

Figura 11 – Distribuição dos esforços horizontais e deformações de estacas em areia média com comprimento e
diâmetro variáveis – método de Bowles (1997)

Em solo de argila mole pelo método de Bowles (1997), notou-se que o aumento do
comprimento da estaca implicou crescimento dos valores máximos da deflexão, rotação e
momento fletor e redução do módulo de reação e da tensão normal lateral. Ademais,
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percebeu-se que o aumento do diâmetro da estaca acarretou redução dos esforços e
deslocamentos máximos, exceto do momento fletor.
Com relação à alteração do coeficiente de reação unitária, constatou-se acréscimo dos
valores máximos do módulo de reação horizontal e da tensão normal lateral e redução da
deflexão, rotação e momento fletor. Notou-se que a variação percentual dos esforços e
deslocamentos foi sempre inferior à metade da variação do kh, sendo y e θ os mais sensíveis à
variação deste parâmetro.
Por fim, em solo de argila dura pelo método de Vesic (1977), notou-se que,
independentemente do diâmetro, o aumento do comprimento da estaca implicou acréscimo
dos valores máximos da deflexão, rotação e momento fletor e redução da tensão normal
lateral. Ainda, independentemente do comprimento, o aumento do diâmetro da estaca
implicou redução dos esforços e deslocamentos máximos, exceto do momento fletor.
Quanto à alteração do módulo de deformabilidade do solo, notou-se graficamente
considerável variação das cotas críticas e dos pontos de inflexão das curvas. Ademais, o
aumento de Edef elevou os valores máximos do módulo de reação horizontal e da tensão
normal lateral e reduziu a deflexão, rotação e momento fletor. Ainda, a variação percentual
dos esforços e deslocamentos foi sempre inferior à metade da variação percentual do próprio
módulo de deformabilidade, sendo y e θ os mais sensíveis a este parâmetro.
Finalmente, tendo como base de comparação o método de Vesic (1977), a maioria dos
resultados gerados pelo método da CSN 73 1004 foram inferiores, com exceção da rotação;
notou-se também que quanto maior a dimensão da estaca, mais similares são os resultados
entre os métodos. Quanto ao método de Pochman & Simek (1989), os resultados foram em
geral mais próximos aos de Vesic (1977), cujas diferenças foram notadamente padronizadas
em todos os casos, sendo geralmente superiores para y, θ e M e inferiores para k h e p.

5. Conclusão
A partir da apreciação dos resultados gerados através do programa de análise geotécnica,
conclui-se que os métodos para a estimativa da capacidade de carga axial, dos esforços e
deslocamentos horizontais, bem como do assentamento de fundações profundas são
totalmente independentes entre si.
Além disso, tratando-se dos esforços e deslocamentos horizontais pelo Método p-y, não foi
observada qualquer influência nos resultados pela variação do ângulo de atrito, coesão,
coeficiente de impulso lateral nem das condições de drenagem dos solos.
Ainda, percebeu-se que os resultados são mais dependentes do diâmetro que do comprimento
e o formato das curvas de distribuição de esforços e deformações tende a ser semelhante
para estacas de mesmo diâmetro, sendo a variação do comprimento notada por ligeira
translação do gráfico. Logo, caso haja necessidade de redução da tensão lateral no solo ou da
deflexão lateral da estaca, é mais efetivo o acréscimo do diâmetro que do comprimento.
Por fim, quanto às diferentes abordagens teóricas, verificou-se que todas apresentaram
curvas p-y similares, sendo as diferenças entre os resultadores gerados devidas à utilização de
método mais ou menos conservador para a estimativa do módulo de reação lateral do solo.
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Abstract
The fruit detection part is very important for a good performance in a yield estimation system.
This paper presents the preliminary results using the object detection Faster R-CNN method in
the peaches images. The aim is evaluate the method performance in the detection of peach
RGB images. Images acquired in an orchard were used. Although this method of object
detection has been applied in other studies to detect fruits, according to the literature, it has
not been used to detect peaches. The results, although preliminary, show a great potential of
using the method to detect peach.
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Resultados Preliminares de Detecção de Imagens
de Pêssegos Aplicando Rede Neuronal
Convolucional
1. Introdução
A previsão de produção e da necessidade de embalamento no início da campanha agrícola são
muitos importantes para os produtores agrícolas e de embalagens. A previsão possibilita o
planeamento da colheita, o espaço de trabalho, o armazenamento, apresentando outros
benefícios adicionais.
Existem já diversos trabalhos de investigação no campo da previsão de produção de frutos [1],
[2], [3]. Häni et al. [1] apresentam uma metodologia para detecção, rastreio e contagem de
maçãs com o objetivo de estimar a produção. Dorj et al. [2] desenvolveram um sistema para
detecção e contagem de citrinos. Já Bargoti et al. [3] desenvolveram um sistema para
detecção de mangas, maçãs e amêndoas. A etapa de detecção de frutos é uma parte muito
importante para um bom desempenho de um sistema de estimação de produção. Os métodos
do estado-da-arte para detecção de frutos utilizam métodos genéricos de detecção de
objetos baseados em redes neuronais artificiais convolucionais (CNN) [3], segmentação [4],
[5], entre outros. Estes métodos de detecção fazem uso das cores dos objetos (dos frutos)
e/ou de suas formas. Nesse contexto, a utilização de alguns desses sistemas apresentados em
[1], [2] e [3] diretamente com o objetivo de estima a produção de frutos diferentes do qual o
sistema foi desenvolvido (ex.: abacates, pêssegos, etc.), provavelmente providenciará um
desempenho inferior. Esta conclusão advém das cores e formas dos frutos serem diferentes
das quais os sistemas originais foram desenvolvidos, apesar das cores e formas de alguns
frutos serem semelhantes.
Dada a inexistência de estudos científicos com pêssegos, este artigo apresenta os resultados
preliminares de detecção de pêssegos aplicando o método de detecção de objetos Faster RCNN e tem como base o trabalho apresentado por Sa et al. [6].

2. Estado da Arte
Wang et al. [7] desenvolveram um sistema para estimação de produção de frutos. Para fase
de detecção, os autores utilizam um algoritmo tradicional de visão computacional baseado no
espaço de cor HSV para segmentação dos frutos de maçãs vermelha e verde. Com o advento
das CNN, alguns autores têm desenvolvido métodos com o objetivo de segmentar imagens de
frutos para posterior detecção. Bargoti et al. [5] treinam uma CNN que tem como saída a
probabilidade de um pixel da imagem pertencer a um fruto. Esse resultado é utilizado para se
obter uma máscara binária e subsequentemente realizar a detecção. Häni et al. [1] propõe a
utilização da rede neuronal conhecida como U-NET para segmentação de maçãs. Essa rede foi
desenvolvida originalmente para segmentação de imagens médicas. Adicionalmente, as CNNs
têm contribuído grandemente para o progresso da detecção e classificação de objetos. Nesse
respeito, a rede Region with Convolutional Neural Network (R-CNN) [9] e suas derivadas Fast
R-CNN [10], Faster R-CNN [11], Mask RC-NN [12] e Mask score R-CNN [13] são as mais
relevantes na literatura. Sa et al. [6] propôs a utilização da rede Faster R-CNN com o objetivo
de detectar pimento, melão, maçã, abacate, manga, morango e laranja. No entanto, apenas
as imagens de pimento foram obtidas diretamente no campo. As restantes imagens dos frutos
foram obtidas da internet (Google Images). Para obter um bom desempenho utilizando poucas
imagens de treino, os autores fazem uso da técnica conhecida como “transfer learning”.
Neste caso, o treino da rede não é realizado totalmente do início, ou seja, aproveitam as
informações de um treino anteriormente já realizado noutra base de dados (ImageNet). O
presente estudo baseia-se neste estudo científico como base de trabalho. Bargoti et al. [3]
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também utilizam o método Faster R-CNN para detecção de frutos, porém exploram diferentes
tipos de “transfer learning”, avaliam o desempenho com diferentes quantidades de imagens
de treino e diferentes tipos de aumento de dados. Recentemente, uma nova ramificação na
detecção de objetos, também baseada nas CNNs e conhecida como YOLO, foi utilizada pela
primeira vez com o objetivo de detectar frutos de manga [14]. Por ser um detector de apenas
um estágio, os autores conseguiram um resultado de detecção mais rápido (aproximadamente
3 vezes), para uma mesma taxa de acerto, comparado com o método Faster R-CNN.

3. Metodologia
Nesta secção é apresentado o método de detecção Faster R-CNN, base deste trabalho, assim
como todos os detalhes relacionados com a aquisição e processamento de imagens.
3.1. Detecção de Fruto Utilizando Faster R-CNN
O método Faster R-CNN, entre outros, veio a substituir os modelos tradicionais na área da
visão computacional. Trata-se de um modelo do estado da arte de detecção de objetos e tem
como base as redes neuronais convolucionais. O modelo tem a versatilidade de detectar
múltiplos objetos de classes diferentes, bem como informar suas localizações na imagem de
entrada.
Diferentemente das redes neuronais tradicionais (NN), onde a quantidade de camadas e de
neurônios (estrutura) são definidos de acordo com o tipo de problema a ser solucionado, as
CNN, como por exemplo a VGG16 [16], Resnet [17], Inception [18], geralmente têm as suas
estruturas fixas e são apliacadas para resolver diversos problemas diferentes. No modelo
Faster R-CNN, utilizam-se as camadas de convolução dessas redes pré-treinadas (CNN) com a
finalidade de extrair as características da imagem de entrada. As saídas dessas camadas são
denominadas de “mapas de características”, no qual a última camada é utilizada como
entrada da segunda fase (Rede de proposta de regiões) do método Faster R-CNN. A saída da
rede de proposta de regiões são as possíveis regiões de interesses (ROIs – Region Of Interest)
que contém objetos. Essas ROIs são utilizadas na última fase do modelo para classificação dos
objetos, bem como para um possível ajuste de posição do enquadramento da detecção do
objeto na imagem de entrada. A Figura 1 mostra um esquema simplificado do método Faster
R-CNN.

Figura 1 - Esquema simplificado do método Faster R-CNN. Adaptado de https://arxiv.org/pdf/1506.01497v3.pdf
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O trabalho apresentado neste artigo, é um broblema de detecção de objetos de apenas duas
classes, pêssego e não-pêssego. A Figura 2 mostra um esquema simplificado do método Faster
R-CNN no contexto de detecção de pêssegos.

Figura 2 - Esquema simplificado do método Faster R-CNN no contexto de detecção de pêssegos.

No presente estudo, a rede neuronal base que compõe o método de detecção Faster R-CNN é
a ZF-Net [15]. Os parâmetros para treino e teste são os mesmos definidos em [11], incluindo a
técnica de transferência de aprendizagem com a base de dados ImageNet.
3.2 Configuração do trabalho experimental
Para o estudo realizado, uma base de dados de imagens foi obtida em pomares de pessegueiro
localizados na Beira Interior (Portugal), mas especificamente a Sul da serra da Gardunha
(Soalheira). Fui utilizado uma câmara Eken H9R para capturar as imagens. O treino foi
realizado em 50 imagens (RGB) de pessegueiros com um total de 1100 sub-imagens anotadas
de pêssegos e 5 imagens para teste. A Figura 3 mostra um exemplo de uma imagem de treino.

Figura 3 - Exemplo de uma imagem de treino com pêssegos anotados. Os retângulos representam as respectivas
anotações.
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4. Resultados Experimentais
Nas Figura 4 e Figura 5 são apresentados exemplos de resultados de deteção.
Na Figura 4 pode ser notado que o modelo tem um bom desempenho, inclusive para frutos
agrupados. Todavia, apresenta um falso positivo (Fp) no canto inferior esquerdo e alguns
falsos negativos (Fn). Os Fp e Fn estão representados em caixas de cor amarela, sendo que os
Fn foram desenhados manualmente como ilustração.

Figura 4 – Exemplo de resultado de deteção.

Na Figura 5 encontra-se um resultado de teste numa imagem adquirida relativamente mais
perto dos frutos, com grande concentração de frutos agrupados e grande quantidade pêssegos
oclusos. Pode ser verificado que para o problema de agrupamento e oclusão, o modelo teve
um bom desempenho. Porém, com relação à detecção dos pêssegos relativamente grandes, o
modelo teve um baixo desempenho.
Estes resultados evidenciam a necessidade de um maior número de imagens de treino e
simultaneamente a consideração de condições mais similares nas imagens. É importante
salientar que as imagens foram obtidas em ambiente real e sujeitas às condições de
luminosidade natural existente, o que se configura como uma fonte de variabilidade nos
resultados.
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Figura 5 – Exemplo de resultado de detecção.

5. Conclusão
Neste artigo é apresentado um resultado preliminar para detecção de imagens de pêssegos
utilizando o modelo de detecção de objetos Faster R-CNN. Os resultados do modelo
mostraram um desempenho relativamente bom, inclusive para frutos agrupados e oclusos. O
modelo foi capaz de detectar bem os frutos que tenham uma gama de tamanho médio. Ou
seja, os tamanhos que não estejam nos extremos (muito pequenos ou muito grandes). O
modelo precisa ser melhorado com relação à escala para detectar imagens de pêssegos
grandes. Esta melhoria pode ser realizada ajustando o tamanho das imagens de entrada da
rede neuronal convolucional, bem como dos parâmetros do modelo de deteção. Os resultados
mostraram um grande potencial da aplicação do modelo Faster RCNN para detecção de
pêssegos, com o objetivo de implementar um sistema de estimação de produção de pêssegos
em pomares.
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Abstract
Nowadays, people spend most of their time inside their homes. However, the current use of
the spaces involves the presence of chemical substances, originating from both synthetic
coating materials, occupation and equipment, which will contaminate the interior
environment. In this way, the prevailing interior conditions in terms of comfort and quality of
the interior environment may pose high risks to the health of the inhabitants. Therefore, a good
quality of the interior environment is essential since, in addition to the dangers present in
indoor air (e.g. industrial chemicals), also extreme temperatures, relative humidity levels,
pests, infestations, noise, diseases Airborne infections, water contamination can cause physical
injuries, respiratory diseases, internal organ damage and poisoning, as well as harmful effects
on occupant mental health. Given this problem, we intend to make a contribution to the study
and devise a methodology for assessing risks for occupants of habitable spaces, integrated in
the generic theme of housing and health of its occupants. Therefore, it proposes a model of
safety and health assessment in the housing, which will be described throughout this document,
as well as its application to two cases of real study and six simulations of study. The application
of the model of safety and health assessment in housing to cases of study and simulations, will
allow to assess its applicability to households with distinct composition and ages, different
types of localization and ages of construction of Housing, and properties with distinctive
architectural features.
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Model, Safety, Evaluation, Health, Housing
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PROPOSTA E APLICAÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO DE
SEGURANÇA E SAÚDE NOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO

1. Introdução
O impacto da qualidade do ar do interior sobre a saúde e o bem-estar das pessoas que
utilizam ou trabalham em ambientes fechados tem sido tema de investigação na Área da
Saúde Pública, nomeadamente desde 1970 [1]. A utilização corrente dos espaços envolve a
presença de substâncias químicas importadas ou de geração local, provenientes tanto dos
materiais sintéticos de revestimento, como da ocupação e equipamentos, que irão
contaminar o ambiente interior. Para se conseguir as condições de salubridade adequadas nos
edifícios de habitação, é necessário que ao longo do período de utilização do edifício sejam
identificadas devidamente as fontes de contaminação do ar interior, com vista a promover a
sua eliminação ou mitigação, de forma a garantir a saúde dos seus ocupantes. Desta forma, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) / Europa tem vindo a procurar avaliar e quantificar em
que medida as condições da habitação provocam efeitos na saúde e como os riscos de
habitação contribuem para as desigualdades ambientais e de saúde.
Contudo, para além das condições do ambiente interior, um ambiente urbano degradado, ou
seja, com poluição atmosférica e sonora, ausência de espaços verdes e de opções de
mobilidade, pode igualmente apresentar riscos para a saúde. Conforme referido pela OMS, a
qualidade do ar interior é determinante para a saúde e bem-estar dos ocupantes dos
edifícios, pelo facto de os indivíduos integrantes da sociedade ocidental passarem a maior
parte do seu tempo em espaços edificados, como em casa, no trabalho ou na escola [2].
Por outro lado, os fatores climáticos revelam uma elevada importância na saúde e bem-estar
humanos, existindo um consenso científico de que o clima está a mudar. Se as atuais
tendências continuarem (como o aumento da temperatura, dos níveis dos oceanos e dos
fenómenos meteorológicos extremos), poderão conduzir a graves repercussões na saúde
humana. Assim sendo, para além dos já citados parâmetros de risco presentes no ar interior,
da humidade relativa e dos perigos inerentes às habitações, a saúde e bem-estar humanos
pode também ser afetados pelas variações extremas da temperatura no interior das
habitações, conduzindo este stresse térmico a aumentos de morbilidade e mortalidade.
Considerando esta problemática, pretende-se apresentar um contributo para o estudo e
conceber uma metodologia para avaliação de riscos para os ocupantes de espaços habitáveis,
integrada na temática genérica de habitação e saúde dos seus ocupantes. Assim sendo,
propõe-se um modelo de avaliação de segurança e saúde na habitação, que será descrito ao
longo deste documento, bem como a sua aplicação a dois casos de estudo reais e seis
simulações de estudo.
A aplicação do modelo de avaliação de segurança e saúde na habitação aos casos de estudo e
simulações, permitirá aferir a sua aplicabilidade a agregados familiares com composição e
idades distintas, diferentes tipos de localização e épocas de construção das habitações, e
também a imóveis com caraterísticas arquitetónicas distintas.
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2. Modelo de Avaliação de Segurança e Saúde na Habitação (MASSH)
Numa primeira fase do desenvolvimento do Modelo de Avaliação de Segurança e Saúde na
Habitação, foi efetuada a identificação dos tipos de perigo e seguidamente estes foram
agrupados por tipologias, tendo em conta a sua natureza. A avaliação de cada um dos perigos
foi efetuada de forma diferente, tendo sido alguns com recurso a monitorização contínua,
monitorização semanal e por inspeção visual (levantamento de caraterísticas técnicas e
construtivas de cada uma das habitações). Foram escolhidas duas épocas do ano para serem
efetuadas as medições dos parâmetros adotados. Para tal, designaram-se duas épocas
representativas, a época de arrefecimento e a época de aquecimento, tendo sido feito os
respetivos registos de medições de maio a julho de 2015 e de janeiro a março de 2016,
respetivamente. As medições foram registadas por parâmetro e por espaço representativo,
em cada um dos casos de estudo [3].
Para a definição do modelo para a avaliação da segurança e saúde das habitações e
classificação das mesmas, tendo como base os riscos que os perigos podem provocar na saúde
dos seus ocupantes, optou-se por efetuar uma avaliação individual de cada parâmetro em
estudo, para no final, através de uma expressão criada e ponderada, se obter uma
classificação de risco da habitação. Uma vez que existiram duas campanhas de medições no
local, para cada habitação existirão duas classificações de risco, tendo em conta cada uma
das épocas do ano representativas. Adotaram-se os perigos considerados mais eminentes e
para cada um deles definiu-se um fator de risco e as respetivas ponderações, tendo em conta
a idade dos ocupantes, a localização e a idade das habitações. Para se proceder à avaliação e
apresentação de resultados relativos ao comportamento das habitações em estudo, bem como
o seu grau de risco face à pontuação obtida, foi elaborada uma tabela de classificações de
risco, com os respetivos intervalos de pontuações. As pontuações atribuídas a cada grau de
risco, tiveram como base a influência negativa que os parâmetros podem ter na saúde e bemestar dos ocupantes das habitações.

2.1. Perigos adotados
Os perigos adotados para o desenvolvimento do método de avaliação que se propôs neste
estudo, têm como base o método Housing Health and Safety Rating System (HHSRS)
implementado no Reino Unido, com algumas alterações e melhorias, de forma a que este
modelo proposto seja direcionado para o parque habitacional português [4] [5].
Numa primeira fase do desenvolvimento da metodologia, foi efetuada a identificação dos
tipos de perigo a considerar, agrupados por tipologias, tendo em conta a sua natureza. Os
perigos adotados encontram-se reunidos em 7 grupos diferentes, perfazendo um total de 27
perigos distintos, conforme se indica na Tabela 1.
Tabela 1 - Grupos e tipos de perigos adotados (adaptado do HHSRS).
ID do
Grupos de perigos
Tipo de perigo
perigo
P1.1
GP1 – Condições higrotérmicas

GP2 - Poluentes (não
microbianos)

Crescimento de humidades, bolores e fungos*

P1.2

Excesso de frio*

P1.3

Excesso de calor*

P1.4

Humidade relativa*

P2.1

Monóxido de carbono*

P2.2

Dióxido de carbono*

P2.3

Formaldeído*

P2.4

Compostos orgânicos voláteis*
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Grupos de perigos

ID do

Tipo de perigo

perigo

GP3 – Espaço, segurança, luz
e ruído

P3.1
P3.2

Intrusão

GP3 – Espaço, segurança, luz
e ruído

P3.3

Iluminação

GP4 - Higiene, saneamento e
abastecimento de água

GP5 - Quedas

GP6 – Choques elétricos,
incêndios, queimaduras e
escaldões

GP7 – Colisões, cortes e
distensões

Superlotação e espaço

P3.4

Ruído

P4.1

Higiene doméstica, pragas e resíduos

P4.2

Segurança alimentar

P4.3
P4.4

Higiene pessoal, saneamento e drenagem
Abastecimento de água

P5.1

Quedas associadas a banhos

P5.2

Quedas ao mesmo nível

P5.3

Quedas em escadas

P5.4

Quedas entre níveis diferentes

P6.1

Perigos elétricos

P6.2

Incêndio

P6.3

Chamas e superfícies quentes

P7.1

Colisão e encarceramento

P7.2

Colisão devido a baixas caraterísticas arquitetónicas

P7.3

Explosões

P7.4

Localização e operacionalidade das instalações

P7.5

Colapso estrutural e elementos de queda

*Parâmetros monitorizados através de equipamentos, ao longo de 60 dias, em duas épocas
distintas

2.2. Estrutura do modelo
O modelo foi estruturado, tendo como base os diversos tipos de perigos adotados, de forma a
se efetuar a avaliação da segurança e saúde na habitação. Esta proposta de avaliação tem
como base dois critérios de avaliação: um de caráter visual e outro com recurso a medições
“in situ”, através de equipamentos para o efeito, devidamente calibrados.
Desta forma, após a definição dos perigos a monitorizar e a apreciação através de inspeção
visual, o modelo de avaliação foi organizado tendo em conta a probabilidade de ocorrência de
um perigo (PP), o fator de risco global (FR), o fator de risco associado aos grupos etários
(FAF), o fator de risco associado à localização da habitação (PLH) e o fator de risco associado
à idade da habitação (FID).
Para a determinação da classificação de risco de caráter visual é efetuado o seguinte cálculo:
PP x FR + FAF x CAF + FLH x CLH + FIH x CIH

(1)

A determinação da classificação de risco com recurso a medições é efetuada da seguinte
forma:
M x PM + FAF x CAF + FLH x CLH + FIH x CIH
Sendo:
- PP: probabilidade de ocorrência do perigo
- M: medição real – sendo considerado o valor máximo medido
- FR: fator de risco
- PM: fator de ponderação da medição
- PAF: fator de ponderação do agregado familiar
- CAF: classificação de risco do agregado familiar
- PLH: fator de ponderação da localização da habitação
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(2)

- CLH: classificação de risco da localização da habitação
- FIH: fator de ponderação da idade da habitação
- CIH: classificação de risco da idade da habitação

Após vários testes ao modelo, afetou-se um fator de ponderação de 50% à probabilidade de
ocorrência e às medições no local, 20% ao agregado familiar, 15% à localização e 15% à idade
da habitação, uma vez que a influência considerada na probabilidade de ocorrência do perigo
será da mesma ordem de grandeza. Desta forma, foram atribuídas ponderações a cada fator
de risco, perfazendo um total de 100%.
Para a determinação da classificação de risco da habitação (CRH), foi calculada a soma das
classificações com recurso a inspeção visual e através de medições, considerando-se 35% da
classificação dos perigos com recurso a inspeção visual e 65% com recurso a medições (3).
Estas percentagens foram apuradas após vários testes e diferentes calibrações do modelo
proposto.
CRH = 0,35 x CR Caráter Visual + 0,65 x CR Medições

(3)

Sendo:
- CRH: classificação de risco da habitação
- CR Caráter Visual: classificação de risco de caráter visual
- CR Medições: classificação de risco com recurso a aparelhos de medição

Foi atribuída uma maior ponderação às medições, uma vez que estas são objetivas,
contrariamente às inspeções de caráter visual, portanto intrinsecamente subjetivas, tendo-se
chegado aos valores referidos, fazendo o equilíbrio entre os valores reais e o potencial de
subjetividade das inspeções visuais a alguns tipos de perigo.
Após a determinação da classificação de risco da habitação (CRH), será utilizado uma tabela
de intervalos, ilustrado na Tabela 2, para a determinação da classe de risco da habitação. As
pontuações atribuídas a cada grau de risco, têm como base a influência negativa que os
parâmetros podem ter na saúde e bem-estar dos ocupantes das habitações.
Tabela 2 - Intervalos de classificação de risco da habitação (CRH) e respetiva classe de risco.
Intervalo de
classificação de
Classe de risco da habitação
Descrição
risco (CRH)
Risco baixo para a composição do
agregado familiar, não existindo a
1,5 ≤ CRH
Habitação de risco baixo
probabilidade de sofrer quaisquer tipos
de danos ou lesões
Risco moderado para a composição do
agregado familiar uma vez que este pode
1,6 ≤ CRH ≤ 2,4
Habitação de risco moderado
sofrer lesões que podem levar a
necessidade de assistência médica
Risco elevado para a composição do
agregado familiar, uma vez que os
valores de um ou mais dos parâmetros
2,5 ≤ CRH ≤ 3,4
Habitação de risco elevado
quantificados se apresentam elevados,
propiciando a ocorrência de lesões que
por norma requerem assistência médica
Risco severo para a composição do
agregado familiar, uma vez que este
3,5 ≤ CRH ≤ 4
Habitação de risco severo
pode sofrer lesões muito graves que
levam a necessidade de assistência
médica urgente ou à morte

3. Aplicação do MASSH
3.1. Casos de estudo – caraterização
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Os casos de estudo deste estudo correspondem a 6 habitações localizadas na área da cidade
da Covilhã, que se situa na vertente sudeste da Serra da Estrela, em Portugal. Na Tabela 3
encontra-se a respetiva caraterização, estando os mesmos identificados como Casa A a Casa
F, ordenados por década crescente de construção, bem como o número de pontos de
amostragem definidos para em cada uma das habitações, onde se realizaram as medições dos
parâmetros com inspeção através de medições.

ID da
habitação

Tabela 3 - Caraterísticas dos casos de estudo.
Década
N.º habitantes:
Tipologia
Localização representativa
grupo etário
habitacional
de construção

N.º pontos
de
amostragem

Casa A

2: ≥65 anos
1: >14 anos

Apartamento
tipologia T3 em
edifício
multifamiliar

Interior de
zona urbana

1960

5

Casa B

2: ≥65 anos

Apartamento
tipologia T3 em
edifício
multifamiliar

Interior de
zona urbana

1970

6

Casa C

2: < 60 anos

Habitação
unifamiliar de
tipologia T3

Zona muito
exposta

1980

5

Casa D

2: <60 anos
1: >18 anos

Habitação
unifamiliar
geminada de
tipologia T4

Periferia de
zona urbana

1990

10

Casa E

2: <60 anos
2: ≤12 anos

Habitação
unifamiliar de
tipologia T3

Zona rural

2000

7

Casa F

1: <60 anos

Apartamento
de tipologia T3
em edifício
multifamiliar

Interior de
zona urbana

2010

6

3.2. Aplicação do MASSH à Casa A e à Casa F
Apresenta-se de seguida a aplicação do modelo de avaliação à Casa A e à Casa F, calculandose a classificação de risco dessas habitações, através dos dados recolhidos nas campanhas de
medições, que foram realizadas nas épocas de verão (época de arrefecimento) e de inverno
(época de aquecimento), como foi anteriormente referido.
Para a aplicação do modelo para a campanha realizada no inverno (realizada posteriormente
à campanha de verão), os dados relativos à inspeção visual foram considerados iguais aos da
campanha de verão, uma vez que não foram registadas alterações. Desta forma, para a
determinação da classificação de risco de inverno, apenas foram alteradas as classificações
dos parâmetros que tiveram medições através de equipamentos.
Na Tabela 4 apresentam-se as classificações de risco (CRH) da Casa A e da Casa F, bem como
a respetiva classe de risco para cada uma das épocas de medições (verão e inverno).
Tabela 4 - Classe de risco da Casa A e da Casa F - aplicação do MASSH.
Habitação

CRH (verão)

Classe de risco
(verão)

CRH (inverno)

Classe de risco
(inverno)

Casa A

2,5/4

Classe de Risco
Elevado

3,0/4

Classe de Risco
Elevado
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Habitação

CRH (verão)

Classe de risco
(verão)

CRH (inverno)

Classe de risco
(inverno)

Casa F

1,7/4

Classe de Risco
Moderado

2,1/4

Classe de Risco
Moderado

Através da análise da Tabela 4, obtida através da aplicação do modelo de avaliação, verificase que a Casa A se enquadra em habitações de classe de risco elevada, tanto na época de
aquecimento, como também na de arrefecimento. Contudo, no verão, a sua classificação é o
valor mais baixo do intervalo. Relativamente à Casa F, esta obteve uma classe de risco
moderado nas duas situações.
Assim sendo, de acordo com a Tabela 2, pode-se referir que a Casa A poderá provocar um
risco elevado para a composição do agregado familiar uma vez que este pode sofrer de lesões
que levam à necessidade de assistência médica. Em relação à Casa F, esta provoca um risco
moderado para a composição do agregado familiar uma vez que os mesmos podem sofrer
lesões que podem levar à necessidade de assistência médica.

3.3. Aplicação do MASSH – simulação de casos de estudo
De forma a apurar e visualizar a influência que poderá ter a alteração da composição do
agregado familiar e a localização de uma determinada habitação, na determinação da classe
de risco, foram propostos 6 casos de estudo, tendo em conta os respetivos registos de
medições e caraterísticas das habitações que serviram de base às simulações (Casa A e F),
conforme se encontra caraterizado na Tabela 5.
Tabela 5 – Caraterísticas das habitações simuladas.
ID da
habitação
Casa 1
(Casa A
adaptada)
Casa 2
(Casa A
adaptada)
Casa 3
(Casa A
adaptada)
Casa 4
(Casa F
adaptada)
Casa 5
(Casa F
adaptada)
Casa 6
(Casa F
adaptada)

N.º habitantes:
grupo etário
1: <60 anos
2: ≥65 anos
1: >14 anos
2: <60 anos
2: ≤12 anos
2: ≥65 anos
1: >14 anos
1: <60 anos
2: ≥65 anos

Tipologia
habitacional
Apartamento
tipologia T3 em
edifício multifamiliar
Apartamento
tipologia T3 em
edifício multifamiliar
Apartamento
tipologia T3 em
edifício multifamiliar
Apartamento de
tipologia T3 em
edifício multifamiliar
Apartamento de
tipologia T3 em
edifício multifamiliar
Apartamento de
tipologia T3 em
edifício multifamiliar

Localização

Década
representativa
de construção

Interior de
zona urbana

1960

Zona muito
exposta

1960

Interior de
zona urbana

1960

Interior de
zona urbana

2010

Zona rural

2010

Interior de
zona urbana

2010

Como já referido, foram definidos 6 casos de estudo (simulações), tendo como base as
caraterísticas arquitetónicas e registos de medições da Casa A e da Casa F. Nos seis casos,
manteve-se a tipologia habitacional e a década representativa de construção.
Os modelos de habitações Casa 1, Casa 2 e Casa 3, tiveram como base a Casa A. Para os
modelos Casa 1 e 3, manteve-se a localização e alterou-se o grupo etário, na Casa 2,
manteve-se o grupo etário e alterou-se a localização da habitação. Por outro lado, a Casa 4, a
Casa 5 e a Casa 6 tiveram como base a Casa F. No primeiro caso, alterou-se a composição do
agregado familiar, no segundo (Casa 5), foi alterada a localização da habitação e no terceiro
apenas foi alterada a composição do agregado familiar.
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Após a caraterização dos modelos de habitação, aplicou-se o modelo de avaliação de
segurança e saúde na habitação, aos seis casos de estudo, tendo-se obtido os resultados
constantes na Tabela 6, que se segue.
Tabela 6 – Classes de risco por habitação - aplicação do MASSH a casos simulados.
Habitação

CRH (verão)

Classe de risco
(verão)

CRH (inverno)

Classe de risco
(inverno)

Casa 1

2,3/4

Classe de Risco
Moderado

2,8/4

Classe de Risco
Elevado

Casa 2

2,4/4

Classe de Risco
Moderado

3,0/4

Classe de Risco
Elevado

Casa 3

2,4/9

Classe de Risco
Moderado

2,9/4

Classe de Risco
Elevado

Casa 4

1,9/4

Classe de Risco
Moderado

2,2/4

Classe de Risco
Moderado

Casa 5

1,6/4

Classe de Risco
Moderado

2,0/4

Classe de Risco
Moderado

Casa 6

1,8/4

Classe de Risco
Moderado

2,1/4

Classe de Risco
Moderado

Efetuando uma análise aos resultados da tabela anterior, verifica-se que alterando a
composição do agregado familiar da Casa A, para apenas 1 habitante com idade inferior a 60
anos, a classificação de risco da habitação diminui nas duas épocas representativas. No verão
passa de 2,5 para 2,3, passando de classe de risco elevado para moderado, e no inverno de
3,0 para 2,8, mantendo desta forma a classe de risco.
Na Casa 2, onde se manteve o agregado familiar da Casa A e se alterou a localização para
uma zona muito exposta, verifica-se que no verão a classificação de risco diminuiu 0,1,
melhorando a classe de risco (de elevado para moderado) e no inverno manteve-se com classe
de risco elevado. Na Casa 3, onde se alterou a composição do agregado familiar para 2
pessoas com idade inferior a 60 anos e 2 crianças com idade inferior a 12 anos, a classe de
risco no verão passou de elevada a moderada, e no inverno manteve-se em classe de risco
elevada, apesar da sua classificação ser inferior em 0,1 pontos.
Relativamente à Casa 4, foi alterada a composição do agregado familiar da Casa F, para dois
habitantes com idade superior a 65 anos e um habitante com idade superior a 14 anos. Neste
caso, verifica-se um agravamento da classificação de risco no verão de 1,7 para 1,9 e no
inverno de 2,1 para 2,2. Na Casa 5, manteve-se o agregado da Casa F e alterou-se a
localização da habitação para uma zona rural, verificando-se que as classificações de risco da
habitação diminuíram nas duas situações 0,1, mantendo-se na mesma classe de risco.
Por fim, na Casa 6, com a alteração do agregado familiar para 2 pessoas com idade inferior a
60 anos e 2 crianças com idade inferior a 12 anos, verifica-se que não existe alteração na
classificação de risco da habitação no inverno e no verão, passa de 1,7 para 1,8.
Verificaram-se alterações nas classificações de risco das habitações, ficando estas superiores,
caso a composição do agregado familiar se enquadre em grupos etários mais vulneráveis.
Verifica-se também que para a mesma habitação, se esta se encontrar fora do interior de uma
zona urbana, a sua classificação de risco diminui.

4. Conclusão
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A aplicação do modelo de avaliação de segurança e saúde na habitação aos oito casos de
estudo permitiu aferir a sua aplicabilidade a agregados familiares com composição e idades
distintas, diferentes tipos de localização e idades de construção das habitações, e a imóveis
com caraterísticas arquitetónicas distintas. Ou seja, a aplicação do modelo permitiu testar e
validar o modelo de avaliação proposto, com recurso a “inputs” distintos.
Desta forma, com a aplicação do modelo aos vários casos de estudo, verifica-se que a mesma
habitação poderá ter uma classificação de risco diferente, consoante as idades do agregado
familiar ocupante da habitação, uma vez que existem grupos etários mais vulneráveis. De
igual forma, uma habitação com iguais caraterísticas, poderá obter uma classe de risco mais
ou menos favorável, consoante a sua localização, tendo em conta os fatores de perigo
associados.
Em suma, este método foi criado, testado e validado, tendo em conta diversos perigos que
podem comprometer o bem-estar e saúde dos ocupantes das habitações, como já referido,
tendo em conta a composição e grupos de risco do agregado familiar, a idade e localização da
habitação e a probabilidade de ocorrência do perigo.
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Abstract
Traffic accidents are a constant concern of society due to the high economic and social costs
involved. The search for the reduction of accident rates involves the identification and
prioritization of critical intersections and street segments in the intervention network. This
paper proposed alternatives for the reduction of accidents in critical points of the urban
perimeter of Pato Branco city, Brazil. The study was done through database consultations,
identification of factors that contribute to the occurrence of accidents and field analysis and
applying the Swedish Traffic Conflict Technique. In the municipality, information related to
traffic accidents is collected. However, data analysis is not yet performed efficiently. Better
data analysis with the assessment of the place of occurrence makes it possible to suggest
improvements in the road system. It was also noted the need for investments in a Geographic
Information System (GIS) platform, which would provide efficiency in data processing and the
correct direction of municipal investments.
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Proposta para a realização de melhorias no sistema
viário de Pato Branco – PR - Brasil com base em
análise de conflitos de trânsito
1. INTRODUÇÃO
A segurança no trânsito é uma preocupação constante da sociedade devido a aspectos
econômicos e sociais. Como consequência, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte
entre crianças e jovens de 15 a 29 anos, além da oitava causa de morte entre todas as faixas etárias
no mundo [1]. Conforme Gold [1], os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes,
definidos como fatores geradores de acidentes pela NBR 10697:2018 [2], estão relacionados ao
comportamento humano, às inadequações do estado operacional dos veículos e à condição da via.
Este último se relaciona diretamente com a engenharia civil e deve ser analisado em locais que
concentram os maiores índices de acidentes, chamados de pontos críticos [2], [3]. A metodologia de
análise de locais críticos de acidentes de trânsito, para compreensão de ações mitigatórias pode ser
dividida em três etapas: identificação de locais críticos, investigação dos fatores que contribuem
para a sua ocorrência e estudo do local [4]. No tráfego, é importante identificar a partir de análises
de conflito, por exemplo, quais locais ou situações são perigosas e por que são perigosas, e também
saber como avaliar se uma modificação é benéfica [5]. O Conflito de tráfego pode ser definido como
uma interação anormal entre usuários da via que certamente conduziria a um acidente se não
houvesse, por parte de um ou mais deles, uma manobra evasiva, como uma freada ou desvio de
trajetória [3], [5].
Apesar do estudo da segurança viária ser fundamentado na caracterização de conflitos de
trânsito e acidentes, e na investigação de soluções adequadas, há uma aleatoriedade intrínseca à
ocorrência de acidentes, e nem todas são registradas, o que dificulta esse processo [6], [7]. No
Brasil, as estatísticas de acidentes de trânsito são imprecisas e incompletas, dada a precariedade e
a falta de padronização da coleta e análise das informações [8]. Geralmente, não há uma
investigação sistêmica dos dados coletados, imprescindível para a indicação de intervenções
necessárias à redução dos acidentes registrados, especialmente em nível municipal. Constatação
que vai que encontro com o que Ahmed et al. [9] cita em seu trabalho, que a fase coleta de
acidentes consiste na principal fonte de erros e ineficiência.
Em Pato Branco - PR, os dados são coletados pelo Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM), que
considera informações como: local, horário, veículos envolvidos, número e estado das vítimas, causa
e tipo do acidente. No entanto, a análise e tratamento dos dados é realizada de forma ineficiente,
o que inclui falhas nas etapas de coleta, armazenamento, manipulação, análise e aplicação dessas
informações.
Os dados de acidentes de trânsito são distribuídos espacialmente em uma rede de vias, contudo
este aspecto não é considerado de forma frequente no planejamento urbano, o que representa uma
lacuna entre pesquisa e prática [10]. Uma das formas de trabalhar com esses dados é fazer uso de
Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Os SIG auxiliam tanto na identificação dos pontos
críticos quanto na tomada de decisão em relação à segurança viária [11]. Rhee et al. [10] visando
determinar a localização de pontos críticos em rodovias estaduais na Turquia, desenvolveram um
modelo descritivo suportado em SIG usando métodos estatísticos espaciais que permitiram prever os
potênciais locais de ocorrência de acidentes. Dereli et al. [11] utilizaram SIG para tomada de
decisão no planejamento de políticas de transporte urbano, cujo objetivo foi desenvolver uma
ferramenta para auxiliar os administradores municipais a melhorar a eficiência do transporte, os
indicadores ambientais e de energia.
Desta forma, o propósito deste trabalho foi analisar o sistema de coleta, manipulação e
aplicação dos dados de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Pato Branco – PR. Fazem parte
da análise do estudo: (i) consultas a bancos de dados de acidentes de trânsito existentes; (ii)
identificação de cruzamentos críticos a partir da análise dos dados; (iii) investigação de fatores
relacionados a ocorrência dos acidentes, com auxílio de análise de conflitos de tráfego; (iv)
proposta de melhorias nos cruzamentos identificados como críticos.
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Os resultados dessa análise incluem a identificação de possíveis melhorias no processo de coleta
e manipulação de dados de acidentes por órgãos públicos como o Departamento de Trânsito de Pato
Branco (DEPATRAN) e 3º Batalhão de Polícia Militar. As melhorias se relacionam com a falta de
registros físicos ou digitais de alterações realizadas no sistema viário e à análise de priorização de
pontos críticos baseados em fluxo de tráfego e severidade de acidentes. Estas mudanças são
importantes para a tomada de decisões sobre intervenções, com vistas ao aumento da segurança
viária e eficiência da gestão pública. Um banco de dados organizado, com informações de trânsito
datadas e georreferenciadas, associado a estudos de campo, permitiria um reconhecimento
constante e em tempo real das condições de tráfego locais.
2. METODOLOGIA
Para cumprir o objetivo proposto, a metodologia de estudo foi desenvolvida em quatro etapas.
2.1 Condição atual de análise dos dados de acidentes
Inicialmente, realizou-se uma entrevista com o DEPATRAN, a fim de verificar como é realizado
atualmente a análise dos dados de acidentes de trânsito coletados no município. Assim como, quais
os procedimentos adotados para a tomada de decisões nas intervenções em vias e cruzamentos.
2.2 Identificação dos pontos críticos
Posteriormente, foi realizada uma análise dos dados de acidentes dos últimos 5 anos, fornecidos
pelo 3ºBPM, com o intuito de identificar os pontos críticos e suas características. Até a realização
deste trabalho, o 3ºBPM não sistematizou os dados sobre a gravidade dos acidentes, associados ao
local de ocorrência. Além da severidade, não existem dados atualizados sobre o volume de tráfego
nos cruzamentos do município, por isso o fluxo e a gravidade dos acidentes não foram utilizados
como critérios para a escolha dos pontos críticos, como recomendado pela literatura [9], [12]–[15]
Assim, a escolha dos pontos críticos foi realizada com base em três aspectos e pela seguinte
ordem de importância: (i) possuir diferentes tipologias de interseção; (ii) apresentar maior número
de acidentes no ano de 2017; (iii) possuir maior número de acidentes no histórico dos cinco anos.
Quanto as interseções, na cidade existem três tipos distintos: (1) não semaforizada, com
rotatória, (2) semaforizada, sem rotatória e (3) não semaforizada, sem rotatória.
Parte-se do pressuposto que a característica das vias exerce influência direta na ocorrência de
acidentes. O ano de 2017 foi escolhido por ser o último ano de registro completo antes da
realização do estudo e assim representar de maneira fiel a atual condição do sistema viário. Em
duas das interseções a classificação do histórico coincidiu com a do ano de 2017, no terceiro tipo de
interseção, ambas as classificações ficaram em segundo para aquele tipo de cruzamento, sendo que
o histórico é consideravelmente superior ao primeiro lugar de 2017 e por este motivo foi escolhido.
2.3 Análise dos pontos críticos – estudo de caso
Na terceira etapa realizou-se a análise de alguns pontos críticos a fim de exemplificar a
aplicação dos dados de acidentes na proposição de intervenções viárias. Esta etapa foi realizada a
partir de Técnicas de análise dos Conflitos de Tráfego (TCTs), a fim de identificar que
características das vias estão exercendo influência nos acidentes de trânsito.
Como TCT, foi utilizada a Técnica Sueca desenvolvida pelo Departamento de Engenharia e
Planejamento de Tráfego da Universidade de Lund [5]. De maneira sucinta, o procedimento consiste
na coleta de informações in loco, onde a principal tarefa dos pesquisadores é detectar e registrar os
conflitos de trânsito, aqueles que ocasionariam uma colisão caso não fosse tomada nenhuma ação
por parte dos envolvidos. Também, identificar e registrar os possíveis fatores que levaram ao
conflito, sejam sinalizações, ondulações na via ou falta de visibilidade, por exemplo. Ressalta-se
que uma das etapas da técnica, que consiste na determinação da velocidade de aproximação dos
veículos na interseção, não foi realizada pelo fato de que este procedimento demanda um
treinamento preliminar, o qual ainda deverá ser realizado em estudos futuros.
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2.4 Proposta de intervenções no sistema viário de Pato Branco – PR
A quarta etapa, baseada em estudos correlatos, nas informações coletadas e no estudo de caso,
consiste na apresentação de um resumo das principais falhas quanto ao uso de dados de acidentes
no município. Também se analisou como os problemas poderiam ser contornados, de modo que as
informações coletadas pelos órgãos municipais se tornem úteis para aplicação dos dados de
acidentes no planejamento de políticas de transporte urbano e gestão da infraestrutura viária.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados referentes às etapas de desenvolvimento deste estudo.
3.1 Análise de dados de acidentes em Pato Branco - PR
A entrevista com o DEPATRAN evidenciou que, como regra geral, as intervenções nas vias são
realizadas a partir de reivindicações da imprensa local, vereadores e da população, que solicitam
mudanças em determinados trechos do sistema viário do município devido à reincidência de
acidentes. Em cado de dúvidas sobre a pertinência das reivindicações, solicita-se ao 3ºBPM a
conferência do local em seus banco de dados. Os responsáveis dos dois órgãos dialogam sobre os
casos de maneira informal, sem um estudo conjunto dos dados de acidentes de trânsito disponíveis
e sem a consulta de profissional de engenharia habilitado que possa indicar a melhor solução
técnica, tornando essa troca pessoal e não institucional.
Verificou-se, por parte do DEPATRAN, a carência de estudos técnicos para a análise das
informações coletadas e a tomada de decisões nas vias. Segundo o secretário do órgão, quando há
dúvidas sobre a intervenção mais adequada, o órgão solicita o apoio de arquitetos da prefeitura.
Quando questionado sobre o sistema de registro e armazenamento de dados, o secretário indicou
que não há registro físico ou digital de alterações realizadas no sistema viário.
A possibilidade de acesso e análise dos dados de acidentes a partir de parcerias com outras
instituições, como as universidades, dentro de um SIG, por exemplo, foi vista pelo secretário como
um apoio importante para a melhoria da assertividade nos processos decisórios de intervenção, isto
é, “o quê”, “como”, “quando” e “onde” realizar as mudanças necessárias. Atualmente, o 3ºBPM faz
o registro das ocorrências em um Boletim de Acidentes de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU),
que é de ordem estadual. No entanto, algumas informações não são sempre preenchidas, como por
exemplo, a gravidade do ferrimento das vítimas, dado fundamental para a identificação correta de
pontos críticos. Além disso, o órgão não possui um sistema de dados organizado, que possibilite uma
fácil compreensão e posterior manipulação em um banco de dados de um SIG, por parte do
DEPATRAN. Esta é uma das falhas identificadas no sistema estadual de coleta e extração de dados
de acidentes de trânsito do 3ºBPM.
3.2 Análise dos dados de acidentes e identificação dos pontos críticos
Como comentado anteriormente, a análise de priorização, que passa pela identificação da
frequência de óbitos e de feridos, em conjunto com o número de acidentes e o volume de tráfego,
apresentam falhas. Este foi um dos problemas observados no sistema e por isso a identificação dos
pontos críticos se baseou apenas no número de ocorrências de acidentes.
A escolha da interseção com rotatória (1) e a sem nenhum dispositivo (3), foi baseada no maior
número de acidentes para o ano de 2017 juntamente com a maior ocorrência nos últimos 5 anos.
Neste caso, foram selecionados os cruzamentos Rua Tapir x Avenida Tupi (1) e Rua Tapir x Rua
Tamoio (3), respectivamente. Em relação ao cruzamento semaforizado (2), houve uma pequena
mudança na escolha. Isso se deu pelo fato da interseção apresentar um histórico de alto número de
acidentes, considerando os últimos cinco anos, se comparado ao de primeira colocação de 2017 e
por ter sido semaforizado em todos os anos do histórico. Assim, selecionou-se o cruzamento Rua
Tapir x Rua Guarani, segunda posição na classificação de número de acidentes no ano 2017 e no
histórico. Os pontos selecionados são destacados em itálico no Quadro 1.
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Quadro 1: Classificação do número de acidentes em cruzamentos em 2017 e nos últimos 5 anos
Acidentes em
Histórico de
Ordem pela
Ordem pelo
Cruzamento
Condição Atual
2017
acidentes
condição atual
histórico
Rua Pedro R. de Mello x Rua Paraná
9
27
Semaforizado
1°
5º
Rua Tapir x Rua Tamoio
8
24
Sem Dispositivo
1°
1º
Rua Tapir x Rua Guarani
7
35
Semaforizado
2°
2º
Rua Tocantins x Dr Francisco Beltrão
7
33
Semaforizado
3°
3º
Rua Itapuã x Rua Iguaçu
7
11
Sem Dispositivo
2°
2º
Rua Itabira x Avenida Tupi
6
42
Semaforizado
4°
1º
Rua Itacolomi x Avenida Brasil
6
28
Semaforizado
5°
4º
Rua Tapir x Avenida Tupi
6
26
Rotatória
1°
1º

3.3 Análise dos pontos críticos e proposta de melhorias
Apresentamos aqui os resultados da verificação dos pontos críticos e sugestões de melhorias.
3.3.1 Avaliação de conflitos e identificação das possíveis causas
Os dados relativos aos conflito foram relatados em um formulário padronizado, contendo a hora
do conflito, condições atmosféricas e do pavimento, eventuais problemas de circulação, usuários
envolvidos, tipo de manobra evasiva, diagrama das trajetórias dos veículos na manobra evasiva e os
possíveis fatores que levaram à ocorrência do conflito.
Na sequência, são discutidas as observações em cada ponto selecionado, especialmente as
possíveis causas de acidentes. Para um melhor entendimento, a descrição dos problemas
identificados foi organizada de acordo com uma numeração, sendo esta indicada dentro de croquis
de cada cruzamento.
(I) Rua Tapir × Avenida Tupi, cruzamento apresentado na Figura 1.
1) Formação de filas de veículos na Rua Tapir, na maior parte do tempo de análise. A distância
entre a travessia de pedestres e o início da intercessão é de menos de 2 metros, o que inviabiliza a
parada do veículo neste espaço sem atrapalhar a travessia do pedestre e ao mesmo tempo não
influenciar o funcionamento normal da rótula.
2) Existência de um muro elevado que impossibilita a visualização dos pedestres por parte de
quem transita pela Avenida Tupi e faz a conversão à direita na Rua Tapir. Aliado a isso, a faixa de
pedestres está localizada muito distante da esquina, o que prejudica a visibilidade dos usuários.
3) Vagas de estacionamento próximas da esquina. Local onde já ocorreram muitos acidentes com
veículos que transitam na Avenida Tupi e não conseguem realizar a manobra de conversão
corretamente à esquerda ou à direita, na rotatória, o que resulta em colisões com os veículos
estacionados nestes locais.
4) A faixa da direita da avenida Tupi é exclusiva para quem deseja fazer a conversão à direita na
rua Tapir, porém, ainda existem motoristas que seguem o sentido da avenida, passando sobre as
tachas que ali existem.

(a)
(b)
Figura 1: (a) imagem de satélite e (b) representação do cruzamento Rua Tapir x Avenida Tupi
Fonte: (a) Google Maps (2018)
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(II) Rua Tapir × Rua Tamoio, cruzamento apresentado na Figura 2.
1) Por conta dos recuos inadequados, a edificação presente nesta esquina prejudica a visibilidade
dos veículos que se aproximam pela Rua Tamoio, mesmo quando ultrapassam a linha de retenção e
invadem a faixa de pedestres.
2) A existência de vagas de estacionamento neste local, próximo à Rua Tamoio, intensifica o
problema descrito no primeiro item, provocando o avanço dos veículos na via transversal, que
precisam visualizar os veículos que se movimentam pela Rua Tapir, via preferencial.

(a)
(b)
Figura 2: (a) imagem de satélite e (b) representação do cruzamento Rua Tapir x Rua Tamoio
Fonte: (a) Google Maps (2018)

(III) Rua Tapir × Rua Guarani, cruzamento apresentado na Figura 3.
1) A velocidade desenvolvida pelos veículos do cruzamento semaforizado que antecede esta
interseção, que tentam aproveitar o sinal aberto, aliado aos veículos que realizam a baliza em
locais próximos, leva à ocorrência de manobras repentinas e, consequentemente, em conflitos com
os veículos da pista adjacente.
2) Devido ao movimento de conversão à esquerda dos veículos que transitam pela Rua Guarani,
os pedestres encontram dificuldades para atravessar a faixa da Rua Tapir.
3) Ocorrência de congestionamentos na Rua Tapir, logo após o cruzamento, devido ao fluxo de
veículos que desejam fazer a próxima conversão à esquerda, o que acarreta no bloqueio de veículos
no centro do cruzamento após o fechamento do sinal.
4) Existência de veículos que tentam fazer conversão proibida à direita.

(a)
(b)
Figura 3: (a) imagem de satélite e (b) representação do cruzamento Rua Tapir x Rua Guarani
Fonte: (a) Google Maps (2018)

3.3.2 Possíveis melhorias nas vias
A partir da análise da situação atual, definiram-se algumas propostas, com o objetivo de reduzir
os conflitos observados.
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(I) Propostas Rua Tapir × Avenida Tupi, apresentadas na Figura 4.
1) Retirar as vagas de estacionamento próximas da esquina, após o cruzamento, na rua Tapir.
2) Aproximar a faixa de pedestres da esquina e chanfrar o muro neste local, dando visibilidade
aos veículos que se aproximam pela Avenida Tupi e realizam conversão à direita. Distanciar a faixa
de pedestres na rua Tapir para viabilizar a parada do veículo neste espaço sem atrapalhar a
travessia do pedestre e ao mesmo tempo não influenciar o funcionamento normal da rótula.
3) Implantar faixa elevada nos dois lados da Avenida Tupi, a fim de reduzir a velocidade dos
veículos que transitam pela Avenida Tupi e, consequentemente, facilitar a entrada de veículos que
se aproximam pela Rua Tapir na rotatória.
4) Reforçar a pintura da sinalização horizontal, a fim de alertar os movimentos corretos.

Figura 4: Proposta de soluções no cruzamento Rua Tapir x Avenida Tupi.

(II) Propostas Rua Tapir × Rua Tamoio, apresentadas na Figura 5.
1) Faixa elevada na Rua Tamoio, pois ainda é grande o número de veículos que não respeitam a
preferencial e, assim, busca-se chamar a atenção dos motoristas.
2) Retirar as vagas de estacionamento próximos da esquina, na rua Tapir, aumentando a
visibilidade dos veículos que se aproximam pela Rua Tamoio.

Figura 5: Proposta de soluções no cruzamento Rua Tapir x Rua Tamoio

(III) Propostas Rua Tapir × Rua Guarani, apresentadas na Figura 6.
1) Inserção de um semáforo para pedestres, devido à falta de tempo suficiente para sua travessia
nas condições atuais.
2) Marcação de área de conflito, que indica aos condutores a área da pista em que os veículos
não devem parar, prejudicando a circulação.
3) Complementação da sinalização vertical e horizontal na Rua Guarani, reforçando os
movimentos permitidos e proibidos no cruzamento.
4) Fiscalização eletrônica ou lombada na Rua Tapir, próximo à Rua Tapejara, induzindo os
veículos a diminuírem a velocidade e/ou retirada das vagas de estacionamento em um dos lados da
rua, reduzindo os conflitos pelo desvio brusco dos veículos que desejam estacionar.
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Figura 6: Proposta de soluções no cruzamento Rua Tapir x Rua Guarani

3.4 Proposta do método de análise e aplicação dos dados de acidentes
A falta de um procedimento adequado para a coleta, armazenamento e análise dos dados
relacionados à infraestrutura urbana é um problema frequentemente observado em sistemas de
órgãos e secretarias municipais, principalmente pelo elevado número de variáveis envolvidas [8].
Com isso, é comum a não especificação de um método formal para a observação e aplicação de
informações fundamentais para o processo de tomada de decisão quanto às intervenções e
compatibilização de projetos e para a justificativa e otimização dos recursos. Uma forma de
favorecer a mudança desse cenário é a aplicação de SIGs.
Uma das vantagens dos SIGs é a possiblidade da compatibilização de vários segmentos da
infraestrutura urbana. No âmbito municipal, um SIG permite a associação de diferentes informações
como condições do pavimento, drenagem pluvial, rede de energia elétrica entre outras. Os SIGs
permitem ainda estudar dados de acidentes de trânsito, além de possibilitar a implementação de
dados como a malha semafórica, registro das mudanças feitas nas vias, contagem volumétrica e
classificatória de fluxo de veículos, condição de pavimentos, entre outros. Tais informações,
associadas à análise de conflitos, são essenciais para a tomada de decisões relacionadas às
intervenções preventivas e corretivas no sistema viário, com foco no aumento da segurança viária
[16].
A Figura 7 ilustra dois exemplos de aplicação de dados de infraestrutura e acidentes de trânsito
para o município de Pato Branco - PR, a partir da inserção de informações em uma plataforma SIG.

(a)
(b)
Figura 7: Exemplos de aplicação de um SIG na análise de acidentes: (a) classificação do tipo de cruzamento; (b) classificação
das interseções de acordo com o número de acidentes no ano de 2017

Na Figura 7a, apresenta-se a classificação do tipo de cruzamento e, na Figura 7b, a classificação
das interseções de acordo com o número de acidentes no ano de 2017, possibilitando a identificação
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dos pontos críticos e criação de um banco de dados para a administração municipal quanto aos
locais de maior ocorrência de acidentes e que necessitam de intervenções. Neste caso, utilizou-se o
software QGIS (Quantum GIS) que, por ser um programa de fonte livre, poderia ser adotado mais
facilmente pelos órgãos municipais.
4. CONCLUSÕES
Neste trabalho, objetivou-se a proposição de alternativas para a redução da frequência e
gravidade dos acidentes no perímetro urbano do município de Pato Branco – PR a partir de melhorias
na coleta, manipulação e aplicação dos dados de acidentes de trânsito, com foco na indicação de
intervenções no sistema viário por meio de um procedimento de verificação formal.
Pôde-se concluir que algumas mudanças no processo de coleta e armazenamento das
informações fornecidas pelo 3° BPM facilitariam a análise, interpretação e aplicação dos dados de
acidentes. No preenchimento do boletim de ocorrência nem sempre é apresentado em detalhes a
condição física das pessoas envolvidas, dificultando assim a investigação da relação entre o número,
gravidade e tipo de acidente, aspecto fundamental para a correta identificação de pontos críticos.
Outra questão de falha na coleta de dados é a falta de detalhamento nas informações relacionadas
às características da via/ambiente, também fundamentais para a sugestão de melhorias no sistema
viário. Além disso, os preenchimentos dos boletins de ocorrência, do sistema estadual, deveriam ser
organizados de forma a facilitar os processos seguintes, especialmente a partir da utilização de uma
plataforma de SIG.
A utilização de um SIG proporciona maior eficiência na manipulação e armazenamento de dados
georreferenciados. Com o uso destas ferramentas é possível trabalhar com diversas informações
compatibilizadas. Esta característica dos SIGs os tornam uma ferramenta de amparo na tomada de
decisões, já que é possível visualizar todas as variáveis influenciadoras.
Na implantação de dados no SIG municipal, por parte do DEPATRAN, além dos dados de acidentes
obtidos pelo 3º BPM, contendo gravidade e características das vias, poderiam ser implementadas
informações relativas à contagem volumétrica e classificatória de veículos, e também observação do
fluxo de pedestres e ciclistas. Todos estes elementos complementariam a análise de conflitos de
trânsito e são destacados aqui como as principais vantagens da adoção deste sistema. Para tal, é
importante a ampliação e treinamento do corpo técnico do DEPATRAN, o que inclui a utilização de
uma ferramenta SIG.
O estudo de caso em três interseções, selecionadas como pontos críticos de acidentes, indica um
procedimento importante e relativamente simples, de análise de conflitos, que pode ser adotado
pelo DEPATRAN, a fim de permitir a identificação das variáveis de maior influência na ocorrência de
acidentes no perímetro urbano do município. As informações obtidas, também podem alimentar um
banco de dados com informações datadas e georreferenciadas, incluindo o inventário das mudanças
já realizadas nas vias, o que atualmente não é realizado. Isso permitiria um balanço da eficiência da
intervenção para análises futuras.
Por fim, fica evidente a necessidade de investimentos em tecnologias de informação e recursos
humanos para as atividades de coleta, armazenamento, análise, manipulação e aplicação de dados
de acidentes de trânsito no município de Pato Branco – PR, aumentando a eficiência nas tomadas de
decisão e no direcionamento dos recursos municipais.
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Abstract
The preservation of the physical heritage, taking into account the economic and functional
conditions inherent to the urban fabric, starts from the identification of the natural parties,
analysis of the viable reconfiguration of the urban fabric and the recognition of the built
cultural and historical heritage. With this analysis there is a need to document the choice of
the optimal urban envelope performance. Through the adoption of studies that reward the
analysis of the “Urban Rehabilitation Life Cycle”, the recycling of waste to use them as raw
material can be an important tool in the preservation of natural resources, reducing energy
consumption, generating landfill and occupation of productive areas, allied to this, with the
evolution of studies on durability, performance and knowledge of the life cycle of construction
components, we can use techniques and practices that bring more assertiveness in the solutions
and reward the continuity. appropriate consequence of urban requalification. This paper
presents recommendations to increase the assertiveness of solutions in the requalification of
urban areas.
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Recomendações na adoção da Análise de Ciclo de
Vida na Reabilitação Urbana no Brasil
Inspection, Diagnosis, Maintenance and Rehabilitation of Buildings for the Future
1. Introdução
1.1. Contexto
A Reabilitação Urbana tem como premissa a intervenção no patrimônio edificado
promovendo novos usos e consequente requalificação de áreas ora devolutas. No contexto
brasileiro a Construção Civil, que já foi responsável por 10% do PIB, é reconhecida por uma
indústria que entrega ao meio urbano impactos ambientais que poderiam ser mitigados
quando da adoção de estudos específicos em reabilitação, que contribuiriam para o resgate
do bem edificado em prol de seu descarte.
Com a evolução de estudos sobre durabilidade, desempenho e conhecimento do ciclo de
vida de componentes construtivos, pode-se lançar mão de técnicas e práticas que trazem
mais assertividade nas soluções e que premiam a continuidade adequada consequente da
requalificação urbana.
Na produção de edifícios isto implica que a reabilitação deve ser mantida e operada com o
mínimo de recursos, que sejam facilmente reformulados ou melhorados, e um bem edificado
deve ser demolido somente quando estas intervenções não forem mais possíveis, e haja a
garantia que parte dos componentes gerados na sua demolição serão reciclados em um
“novo” empreendimento [1].
Na análise do “Ciclo de Vida da Reabilitação Urbana”, a reciclagem de resíduos para
utilizá-los como matéria prima pode também ser uma ferramenta importante na preservação
dos recursos naturais, reduzindo o consumo de energia, a geração de aterros e ocupação de
áreas produtivas [2/3].
Os especialistas da Construção Civil indicam que na produção de bens, deve-se optar pelos
bens de menor demanda ambiental, de forma a preservar o ambiente nas degenerações e
futuros restauros, com obras adaptáveis aos espaços edificados, gerando minorar resíduos,
manutenir as benfeitorias, limitando os gastos energéticos e propiciando desenvolver
alternativas construtivas em materiais contemporâneos e inovadores [4].
O empenho na valorização de um patrimônio edificado, pela reabilitação das construções
existentes, passou a ser uma prática no meio urbano, conduzido na requalificação dos espaços
edificados, devido ao abandono e a consequente degradação destas áreas formam enclaves
em antigos centros urbanos, por sua condição envelhecida e carência de preservação [5].
No estudo da renovação do bem construído esta pode ser considerada uma atividade
intensiva e trabalhosa, por exigir mais conhecimento e experiência em técnicas construtivas
da época da construção do bem edificado. Em contrapartida, traz consigo benefícios
profissionais, culturais e de avanço nas técnicas construtivas sustentáveis, que possam se
adaptar ao antigo cenário.
1.2. O Problema
A reabilitação e requalificação de centros urbanos têm uma função social, onde o vetor é
a produção habitacional. Para cumprir essa função social, é requerida uma visão holística
para atender as complexas exigências como: o desenvolvimento de projeto em edifícios
reabilitados e a preocupação com o seu entorno; os requisitos tecnológicos para a construção
em edifícios reabilitados; a logística de produção da habitação em prédios reformados,
diferente da construção de novas habitações. Todas essas exigências requerem novos
conhecimentos e informações que fazem do processo de reabilitação um processo dinâmico e
inovador que necessita ser estudado como contribuição sustentável à indústria da construção.
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Embora com bons indicadores, o Setor de Construção Civil tem desafios a superar, como a
falta de trabalhadores qualificados, a disseminação de novas tecnologias, os incentivos ao uso
de materiais biotecnológicos e a aceitação de tecnologias alternativas na gestão do
empreendimento. Assim, no momento, há uma forte demanda por “Gestores” que conheçam
os princípios da reabilitação no ciclo de vida e na cadeia produtiva da Construção Civil. A
demanda apresentada exige profissionais preparados que estejam continuamente melhorando
o seu desempenho e aumentando a competitividade perante as oportunidades potenciais no
mercado brasileiro [6].
Há de se realçar algumas das exigências desse novo mercado sustentável que incluem,
por exemplo: ser capaz de reconhecer e desafiar as barreiras no conhecimento de novos
produtos e oferecer tecnologias alternativas, além de coordenar e trabalhar com equipes
multidisciplinares na direção da Sustentabilidade, com o uso de processos que visem à
eficiência orgânica dos empreendimentos [7], sem deixar de citar conhecimentos específicos
sobre práticas construtivas adotadas quando da construção do bem à intervir.
1.3. Visão do Problema
Nestes aspectos, ao longo dos últimos anos, para profissionais, pesquisadores e
professores pode-se verificar uma carência na compilação e estruturação de práticas sobre o
que foi construído. Isto a se considerar que, somente na cidade do Rio de Janeiro, dever-se-ia
reabilitar 55 mil imóveis autônomos por ano (para cerca de 2 milhões de edificações), nos
próximos quarenta anos, a fim de alcançar um ciclo de vida útil adequado à funcionalidade e
ao conforto dos usuários das edificações, que é de cerca de 40/50 anos [8].
Assim sendo, os profissionais da área passaram a ter novas atribuições ligadas ao âmbito
da reabilitação. Entretanto, no Brasil, são poucos os profissionais capacitados para elaboração
e execução de projetos de reabilitação urbana, quanto mais detentores de conhecimento em
ciclo de vida, anexando a este foco uma carência de ações positivas na Academia e na
Sociedade para capacitação a “Gestores” na área [9].
Em contraponto a casos brasileitos, atualmente, em alguns países europeus, esta
participação já equivale a mais de 50% do total de negócios da construção civil indicando que
no patrimônio edificado há a tendência de reabilitar, conservar e preservar, em escala muito
maior que de se fazer novas construções [10].
Assim, a partir do desinteresse histórico por parte da indústria da construção civil nas
obras de reabilitação no Brasil, o custo médio superava o custo das obras novas, ou seja, era
mais lucrativo demolir e reconstruir do que reformar ou adaptar o que estava construído. No
entanto, com a evolução das tecnologias construtivas e o desenvolvimento de métodos
operacionais e novos materiais, que associados aos instrumentos de gestão urbana, alterou-se
a relação entre o custo e a rentabilidade dessas obras, oferecendo um novo segmento da
construção, na lógica de um sistema diferente daquele que é seguido para construções novas,
e por serem edifícios que ainda estão em determinada etapa do seu ciclo de vida, com
morfologia específica, e que já sofreram intervenções diversas ao longo da sua vida útil, estes
requerem conhecimentos e procedimentos construtivos diferenciados, ainda não totalmente
disponíveis tais como: customização específica de atividades, identificação de patologias
versus técnicas, logística no canteiro personalizada, modelagem de ensaios e certificações
próprias às intervenções previstas nos restauros, na revitalização e na recuperação do
patrimônio edificado [11].
2. Análise de Ciclo de Vida na Reabilitação
O estudo objetiva reconhecer e desenvolver processos de planejamento e gerenciamento
na recuperação de edifícios e de suas benfeitorias, focando na análise do ciclo de vida (ACV),
ilustrado na figura 1, e destacando-se na compilação de técnicas de retrofit, quanto à
avaliação nas mudanças de uso, para a utilização de novos e alternativos materiais, ou ainda
em processos construtivos com a logística e controle dirigido à reabilitação. Permitindo, assim
oferecer um conjunto de métodos na gestão do estoque das edificações, com vista a atender
a demanda de suas reabilitações [12].
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

512

Importante ressaltar que para toda intervenção deve ser considerada a visão de negócio
atrelada ao empreendimento. Estudos quanto a viabilidade técnica, viabilidade finananceira e
estudos prospectivos de possíveis resultados durante a fase de operação do contexto urbano
da benfeitoria, são instrumentos de planejamento que contribuiem para justificar o emprego
de técnicas pautadas em ACV no futuro de uma Reabilitação Urbana. Um exemplo disto foi a
itervenção realizada na região portuária da cidade do Rio de Janeiro, que em um primeiro
momento foi proposta devido a demanda para receber grandes eventos, mas pensada também
como elemento integrador ao centro urbano da capital.

Figura 1 – Ciclo de Vida na Reabilitação Urbana: LCA (Life Cycle Assessement) x MFA (Material Flow Analisys)

2.1. Análise e coleta de dados
As chances de sucesso da intervenção utilizando ACV aumentam quando são realizados
durante a fase de uso e operação do bem edificado. É possivel a realização de ensaios,
investigações e projetos baseados na observação dos resultados mapeados durante esta fase.
Questões como desempenho de sistemas construtivos, consumo de recursos naturais, consumo
de energia bem como os desgastes promovidos pelo uso humano nos entregam maior
confiabilidade nos dados do que pensar em intervenções em bens que já se encontram na fase
de descarte. Assim, nos métodos de intervenção indicados no sistema LCA x MFA devem ser
contempladas as ações a seguir:
- Pesquisar e estudar os aspectos da usabilidade, da revitalização, reabilitação e
manutenção, quanto ao ciclo de vida das construções;
- Equacionar, estudar, e documentar as técnicas de gerenciamento e gestão do projeto
nas atividades de reabilitação predial;
- Pesquisar o desenvolvimento de processos de ACV focando no melhor rendimento e
desempenho do ambiente construído, quanto aos processos de gerenciamento para uma
reabilitação sustentável;
- Pesquisar e estudar os modelos de simulação por BIM para a restauração, revitalização e
manutenção de edificações, cuja degradação ou obsolescência exijam intervenções.
- Devido ao natural envelhecimento das construções em nosso país, mapear as
intervenções nas edificações de forma cada vez mais urgente, pois as cidades estão edificadas
e a malha urbana ultrapassa o ciclo de 50 anos de sua implantação;
- Qualificar profissionais com conhecimento específico em reabilitação, que usualmente
descumprem as práticas nos limites do ciclo de vida do bem edificado;
- Elaborar metodologias de processos executivos, para a ordenação de planejamento que
conduza a respostas adequadas na renovação, reabilitação, conservação e adaptação das
construções.
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Adicionalmente, o uso de tecnologia no presente se faz obrigatória, deve-se realizar
análise de impacto do ACV na reabilitação urbana com o uso de softwares do tipo SimaPro e
GaBi (LCA), que são capazes de reconhecer a situação presente do estoque de edifícios na
malha urbana, aliado ao reconhecimento fotográfico (com o uso dos softwares GIS e
Infraworks 360) e por fim realizando a análise da ocupação e uso do estoque urbano
levantando o ACV do estoque por meio de softwares da Autodesk e Skechup.
2.2. Áreas de conhecimento envolvidas
a) Reabilitação de benfeitorias urbanas;
b) Reconversão de edifícios;
c) Recuperação e manutenção de áreas degradadas;
d) Vida útil e patologias em edificações;
e) Requalificação de espaços construídos;
f) Atualização tecnológica das construções;
g) Restauração do patrimônio histórico;
h) Sustentabilidade nas edificações revitalizadas.
3. Ações prévias para análise ACV
Uma etapa prévia ao estudo através da ACV é a percepção de que a intervenção urbana
já possui conhecimentos consolidados, estes, devem ser adicionados ao processo com o
intuito principal de promover a robustez do método e a maior interação possível entre a
cidade orgânica e o progresso almejado com as soluções a implantar. Assim, os princípios que
devem reger um programa modelo de renovação e reabilitação urbana são:
- Ser baseado numa detalhada análise, diagnóstico e registro das condições reais dos
centros urbanos (estado de degradação do edificado, levantamento sócio demográfico,
análise económica e levantamento geométrico e arquitetônico);
- Ter um objetivo multidisciplinar com influência ao nível da conservação do edificado,
estruturas sociais, dinâmica econômica e condições ambientais, através da adaptação e
interdisciplinaridade para criar e implementar uma estratégia integrada e esclarecida que
lidará com a resolução de problemas de forma equilibrada;
- Garantir que a estratégia e os programas resultantes deste modelo, sejam
implementados e desenvolvidos de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável;
- Esclarecer objetivos mais operacionais que deverão ser tanto quanto possível
quantificados;
- Fazer o melhor aproveitamento de recursos naturais, econômicos, humanos e ainda dos
espaços urbanos e patrimônio construído;
- Fomentar o consenso máximo, através da completa participação e cooperação de todos
os intervenientes com interesses legítimos no processo de renovação e reabilitação urbana;
- Promover novas sinergias através da cooperação público-privada, com claras vantagens
na garantia de financiamento e introdução de novas formas de trabalho;
- Reconhecer a importância de medir e quantificar o progresso da estratégia no tempo e
no cumprimento dos objetivos. Monitorizar a mudança das forças externas e internas que
exercem influência no processo urbano;
- Aceitar o fato de que muitos modelos estratégicos são muito específicos para
determinadas realidades urbanas, necessitando de ser adaptadas caso a caso e se necessário à
medida que se sucedem as alterações;
- Reconhecer que o progresso em áreas diferentes (condições de habitabilidade e do
edificado, estruturas sociais, base económica, sustentabilidade ambiental) se faça a ritmos
diferentes sem perder a perspectiva da interligação dos objetivos no esquema estratégico do
processo, permitindo atingir todos os objetivos delineados;
- Investir na melhoria física e ambiental, melhorando a imagem, promovendo o
investimento e contribuindo para o desenvolvimento económico e social.
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3.1. Recomendações para a ACV na Reabilitação Urbana
- Capacitar estudantes e profissionais nas metodologias de gestão da Reabilitação
Predial;
- Apresentar e promover o conhecimento do ciclo de vida dos materiais envolvidos nas
obras de modo a contribuir para reabilitações mais eficientes;
- Possibilitar novas pesquisas de propostas de eco materiais, processos econômicos de
reabilitação, reuso e reutilização de descartes construtivos, além de desenvolvimento do eco
design nas construções;
- Contrbuir na quebra do paradigma de que edificações e benfeitorias urbanas antigas
devem ser demolidas e descartadas;
- Propiciar sinergia para que os profissionais e estudantes tenham conhecimentos de que
nem todas as obras serão novas e sim que a sua maioria será de retrofit, adaptação,
reconversão e revitalização na construção contemporânea.
4. Considerações Finais
A preservação do patrimônio físico, atendendo a condições econômicas e funcionais
inerentes a malha urbana parte da identificação dos partidos naturais, análise da
reconfiguração viável do tecido urbano e do reconhecimento do patrimônio edificado cultural
e histórico. Com esta análise há a necessidade de documentar a escolha do desempenho ideal
do envelope urbano, estabelecendo planos diretores que possam premiar a dinâmica de
crescimento das microrregiões, propondo políticas de renovação e reabilitação urbana de
médio e longo prazos, reconhecendo ainda a vocação regional em função da cidade
contemporânea.
Tão relevente quanto, deve se integrar a necessidade de mitigar as patologias dos bens
construídos agilizando a implantação da inspeções nas edificações, observando a boa
execução da manutenção periódica e sistemática das edificações e implantando um
planejamento estratégico que possa conciliar o mercado da construção e as possibilidades
reais de renovação do patrimônio edificado. Ações através de um sistema proativo, de
periodicamente, realizar as reabilitações nas edificações e nos grandes centros.
5.

Bibliografia

[1] CONDEIXA, K.; QUALHARINI, E. L.; BOER, D.; HADDAD, A.: “An Inquiry into the Life Cycle
of Systems of Inner Walls: Comparison of Masonry and Drywall” MDPI - Sustainability
(Basel) , Vol. 7 (2015), pp. 7904-7925.
[2] QUALHARINI, E. L.; RAMOS, M. R.; COSTA, P. O. Reabilitação Predial no contexto das obras
do Museu de Arte do Rio (MAR). 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / V Congresso
de Engenharia de Moçambique, Maputo, p. 449-462, 2017a.
[3] QUALHARINI, E. L.; RAMOS, M. R.; OSCAR, L. H. C.; BLAK, G. O Impacto do Projeto na
execução de obras de Reabilitação Predial. 8º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / V
Congresso de Engenharia de Moçambique, Maputo, p. 425-440, 2017b.
[4] FERNANDES, J. L.; QUALHARINI, E. L.; NASCIMENTO, D. R.; FERNANDES, A. S. C. Una
Propuesta de Integración entre Licenciamiento Ambiental y Gestión de Proyectos en la Ciudad
de Río de Janeiro - Brasil. INFORMACION TECNOLOGICA, v. 28, p. 03-16, 2017.
[5] QUALHARINI, E. L; Coleção Construção Civil na Prática – Reabilitação Predial. volume 2.
Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2018. ISBN: 978-85-352-8684-7.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

515

[6] QUALHARINI, E. L. A Evolução da Reabilitação Predial no século XXI. In: 4º PATORREB 2012
- 4º Congresso sobre patologia e reabilitação de edifícios, 2012, Santiago de Compostela. 4º
PATORREB 2012 - 4º Congresso sobre patologia e reabilitação de edifícios. Santiago de
Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos da Galicia, 2012.
[7] QUALHARINI, E. L.; CORREIA. M. C. A Gestão do projeto na Reabilitação e Manutenção
sustentável de Edifícios. In: 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, 2011, Maputo. 6º
Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, 2011.
[8] QUALHARINI, E. L.; FLEMMING, L. Rehabilitation and sustainability of buildings in Rio de
Janeiro. Journal of Building Appraisal, v.5, p.131, 2009.
[9] WEINGAERTNER, C.; MOBERG, Å. Exploring social sustainability: Learning from
perspectives on urban development and companies and products. Sustainable Development,
v. 22, n. 2, p. 122–133, 2014.
[10] ALBA-RODRÍGUEZ, M. D.; MARTÍNEZ-ROCAMORA, A.; GONZÁLEZ-VALLEJO, P.; MARREROA,
M.: “Building rehabilitation versus demolition and new construction: Economic and
environmental assessment” Environmental Impact Assessment Review, Vol. 66 nº June (2017),
pp. 115–126.
[11] QUALHARINI, E. L.; BARRIENTOS, M. I. G. Retrofit de Construções: Metodologia de
Aplicação. In: 10º Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2004, São Paulo.
Construção Sustentável - Constructo Sostenible, 2004.
[12] LOTTEAU, M. et al. Critical review of life cycle assessment (LCA) for the built
environment at the neighborhood scale. Building and Environment, v. 93, n. P2, p. 165–178,
2015.

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

516

Reuse of post-industrial architecture. The
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Abstract
Industrial landscape involves the interaction of various complementary integrating elements of
a manufacturing landscape that are perceived as a coherent and powerful scenario in a context
of synthesis. This landscape typology very common today, is ignored and sometimes despised,
despite having an undoubted architectural, urban, environmental, cultural and visual interest.
A progressive collective sensitization is necessary to appreciate its intrinsic qualities. In this
way it can not only be accepted but even admired. Transformation of industrial landscapes is
currently booming due to the accelerated growth of recent years and the current crisis that
forces abandoning the recovery plans of the old industries. Turning the industrial space into
real garbage dumps for imminent disappearance due to lack of resources for its conservation,
reuse or conversion. Most of the actions require strong investments, especially when the
facilities present a high degree of abandonment and deterioration that currently cannot be
allowed. A frequent problem is how to treat large industrial sites due to their large size and at
the same time they lack the interest aroused by other architectures. In addition, not all
strategies start from returning to a natural landscape, this time transformed by the hand of
man, to solve the problem. They are exhausted mechanisms that in many occasions do not solve
the problem. It is necessary to look for a new form of landscape integrating the old factories
with natural elements and elements that are necessary for the city.
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Reutilización de la arquitectura post-industrial. El
valor de la ruina moderna
Introducción
Cuando hablamos de paisaje la palabra es, casi inmediatamente, asimilada a aquello que
atiende a cuestiones de orden natural o defensa de valores medioambientales, pero no
debemos entender esta palabra únicamente referida al paisaje natural, ya que paisaje se
puede definir como todo escenario de la vida del hombre.
El entorno dónde el hombre se mueve, el cubo de tierra y aire dónde habita, se encuentra
fuertemente condicionado por su pensamiento, por el sentimiento que posee ante su vida. El
paisaje no es sólo la realidad física dónde el hombre desarrolla su vida o dónde se asienta la
arquitectura, sino algo delimitado y creado por el propio hombre [1].
Una modalidad de paisaje, es el paisaje industrial y supone la interacción de variados
elementos integrantes complementarios de un panorama fabril que son percibidos como un
escenario coherente y potente en un contexto de síntesis. En ocasiones su ámbito, que
contempla áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, no es continuo y mucho más
amplio que aquello que inicialmente se divisa refiriéndose a asentamientos productivos
articulados en torno a un eje fluvial, un frente portuario, a lo largo de una estructura de
comunicación o de una red de distribución de fluidos o energía. Incluye tanto los paisajes que
puedan considerarse excepcionales como los cotidianos y los abandonados o degradados
apreciando lógicamente su distinta calidad e interés [2].
Esta tipología paisajística muy habitual en la actualidad, es ignorada y en ocasiones
despreciada, a pesar de tener un indudable interés arquitectónico, urbanístico,
medioambiental, cultural y visual. Es necesaria una sensibilización colectiva progresiva que
permita apreciar sus cualidades intrínsecas. De esta forma no solo podrá ser aceptado sino
incluso admirado.
Además, cada época artística lo lee de forma diversa y, por tanto, cada una ha de encontrar
su propia solución. De este modo, el paisaje, más concretamente el paisaje post-industrial,
como premisa proyectual de integración, se convierte en uno de los objetivos de este artículo
[3]. Éste debe ser entendido como una forma de percibir el territorio, ya que la mente
humana necesita clasificar la realidad de su entorno en diferentes categorías ordenadas, lo
que nos facilita el análisis e interpretación de los mismos.
Los paisajes post-industriales surgen de la intervención humana sobre el paisaje natural y su
posterior decadencia y desuso. Estos territorios modificados por el hombre se pueden valorar
positivamente como paisajes culturales, o negativamente, como paisajes desordenados o
contaminados. En muchos casos, el impacto producido por el hombre necesita un largo
periodo para que la propia naturaleza recupere el equilibrio, frecuentemente, como
consecuencia de las ruinas industriales.

Justificación y oportunidad del tema
La transformación de los paisajes industriales, está actualmente en auge debido al
crecimiento acelerado de los últimos años y la crisis actual que obliga a abandonar los planes
de recuperación de las antiguas industrias. Convirtiendo el espacio industrial en auténticos
basureros destinados a la desaparición inminente por falta de recursos para su conservación,
reutilización o reconversión.
La mayoría de las acciones requiere fuerte inversiones, sobre todo cuando las instalaciones
presentan un elevado grado de abandono y deterioro que actualmente no pueden permitirse.
Un problema frecuente es como tratar los lugares industriales de grandes dimensiones debido
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

519

a su gran tamaño y al mismo tiempo carecen del interés que despiertan otro tipo de
arquitecturas.
Además, no todas las estrategias parten de volver a un paisaje natural, esta vez transformado
por la mano del hombre, para solucionar el problema. Son mecanismos agotados que en
muchas ocasiones no solucionan el problema. Es necesario buscar una nueva forma de paisaje
integrando las antiguas fábricas con elementos naturales y elementos que sean necesarios
para la ciudad.
El texto no pretende ser teoría, sino analítica y crítica, tratando de sensibilizar sobre esta
herencia moderna y revelar la fugacidad de las obras del hombre. A través del análisis de
ruinas industriales se intenta establecer pautas de resolución de situaciones conflictivas
similares, consiguiendo un acercamiento al visitante y evitando el rechazo de estos espacios
tan singulares.

Objetivos
El valor que ha ido cobrando el paisaje industrial ante el progresivo deterioro y desaparición
modifica fuertemente nuestra sensibilidad hacia los mismos y provoca, como reacción lógica,
la defensa de aquellos pocos valores restantes.
Este es el punto de partida: poner en valor una herencia moderna, reflexionar acerca de la
relación entre la construcción y el paisaje, ya que se pueden considerar como las verdaderas
fábricas del paisaje, generando paisajes en continua transformación, paisajes efímeros.
Un gran problema ha sido y sigue siendo la poca sensibilización, y es que no debe ser
concebido y valorado puramente por criterios estéticos, sino que debe ser considerado como
una herencia del pasado y reforzar la memoria colectiva.
Es necesario sensibilizar a la hora de tomar decisiones en las actuaciones sobre el paisaje
post-industrial intentando averiguar cuáles son las implicaciones proyectuales a la hora de
intervenir, que estrategias tomar, que condicionantes afectan a estas nuevas intervenciones,
definir si es un concepto espacial o temporal, reflexionar sobre cómo afecta el valor
histórico, social y cultural en el proyecto de intervención. En definitiva, aportar una nueva
visión del paisaje industrial.

Metodología
Hay infinidad de formas de actuación ante un mismo problema, pero la selección de dos casos
donde se refleja el valor de la ruina como monumento nos ayuda a entender el valor del
paisaje industrial sin necesitar una reutilización, una conversión en otro espacio, y definir
unos límites para entender otras muchas actuaciones que no pretenden eliminar el pasado.
El texto, por tanto, trata de analizar dos Paisajes Post-Industriales sin uso para entender el
pasado, su situación anterior, y comprender las posibilidades de intervención y darse cuenta
de los problemas e implicaciones proyectuales, identificando relaciones y referencias entre
ellos con otras disciplinas.
De esta forma se posibilita reflexionar y entender la evolución de los paisajes industriales y
la conexión entre la arquitectura industrial y el paisaje, así como su importancia como
memoria histórica.

El valor de la ruina modera
Como dice Alice Aycock, “hoy, el paralelo de una catedral gótica es una torre de refrigeración
sobre un reactor. La industria no se da cuenta de lo que está haciendo, estéticamente. Pero a
veces es, deslumbrante (…). Ahora tiene la fuerza, estética, que no tiene para mí la
arquitectura normal, habitual.” [4].
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No actuar sobre espacios degradados postindustriales y dejar la ruina en su estado original
puede ser considerado una táctica, una forma de intentar mostrar el paso del tiempo, lo
efímero de la obra del hombre frente al dominio de la naturaleza.
A través de otras disciplinas como la pintura, cine o fotografía podemos recuperar esos
recuerdos y observar la transformación de estos espacios. Fábricas, estructuras e
infraestructuras se nos presentan en ruinas. Situaciones que nos invitan a reflexionar sobre el
espacio tiempo. Son trabajos abiertos para quien esté dispuesto a ver y mimetizarse como
espectador en un momento detenido en el tiempo.
Una de las características más importantes a tener en cuenta a la hora de considerar las
ruinas industriales como posible elemento a reutilizar, es la dimensión histórica que posee. La
historia, la memoria colectiva, de un periodo importante por su ruptura con lo anterior, está
reflejada en las ruinas y éstas son interpretadas a través de la memoria.
También estas trazas industriales modernas han tenido un valor importante para otras
disciplinas artísticas defendiendo del mismo modo su importante carácter estético y singular.
Los monumentos de Passaic de Robert Smithson o la fotografía de Bernhard y Hilla Becher son
dos claros ejemplos de la muestra del paso del tiempo, de lo efímero de la obra del hombre.

La seducción de la ruina post-industrial
La ruina post-industrial puede ser definida como las edificaciones, instalaciones, o paisajes
industriales que han finalizado la actividad para la que fueron creados, algunas de ellas no
lograron iniciarla, y se encuentran dentro del complejo paisaje natural o urbano sin ninguna
finalidad. Estas pequeñas construcciones, o grandes paisajes, respectivamente, han sufrido
mucho durante años para mantenerse en su posición y ser reconocidos como un bien a
conservar. Para lograr conservar algunos pocos vestigios de la época industrial, otras muchas
construcciones han caído en el olvido y en la destrucción de todas sus huellas.
Y es que, conceptos como patrimonio, o patrimonio cultural no han significado lo mismo para
diferentes grupos de personas y público, interesados o no en la recuperación de tradiciones y
paisajes que representan parte de un pasado, y que quieren ser recordados y compartidos por
parte de la sociedad [5].
En 1949, el Estatuto del Consejo de Europa, adoptado en Londres, hizo hincapié en que, a fin
de lograr una unión más estrecha es necesario salvaguardar el patrimonio cultural, facilitando
de esta forma, el progreso económico y social. Los años han demostrado que la conservación
y protección del entorno, tanto natural como cultural, ha sido uno de los principales
problemas que enfrenta la sociedad.
El concepto de patrimonio está dividido normalmente en dos grupos: uno cultural y otro
natural, según ICOMOS 2008 [6]. Sin embargo, la mayor parte de lo que se reconoce como
patrimonio y debe protegerse ha sido designado antes del periodo industrial, como elementos
bellos, espirituales o tradicionales. A pesar de que lo que se reconoce como patrimonio ya no
se equipara directamente con monumentos construidos antes del siglo XVIII. Por tanto, los
monumentos recientes de la época industrial ya no pueden considerarse, a priori, de menor
valor que los antiguos. Es importante señalar que la historia de las ciudades y por lo tanto
nuestra historia no paran en el siglo XVIII [7].
El análisis de los lugares es imprescindible para poder comprender el patrimonio cultural y
cambiar la percepción social sobre los lugares donde habitar, las ciudades que son nuestra
herencia, independientemente si son grandes, pequeñas, históricas, industriales, antiguas o
nuevas [8].
El cambio de mentalidad y la falta de comprensión por parte de la sociedad, junto con la
destrucción de evidencias relevantes de la arquitectura industrial durante la primera mitad
del siglo XX, y la reacción en contra de las políticas de renovación urbana de las décadas de
1950 y 60, ocasionaron una destrucción masiva de muchas ciudades industriales. Aunque,
también fracasaron en los objetivos económicos que pretendían [9]. Con la creciente
desaparición de los pocos vestigios industriales restantes, se creó un impulso en la aparición
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del concepto de patrimonio industrial y, como consecuencia, aumentó el interés en su
conservación, restauración y reutilización [10]. Y, haciendo un grave esfuerzo por definir el
significado y el alcance del patrimonio industrial; estableciendo parámetros cronológicos y la
realización de varios estudios, con el objetivo de definir qué preservar y por qué preservarlo.
Desde este momento, las ciudades industriales han sido cada vez más reconocidas como
entidades culturales que contienen representaciones del pasado, a través del presente y para
un futuro [11]. Aquí empiezan a adquirir significado sus valores intrínsecos y necesitan ser
determinados los significados que se dan a los elementos de la ciudad y su importancia como
identificadores de un territorio. En este sentido, es importante reconocer que el patrimonio,
independientemente de ser arquitectura vernácula o industrial, es una expresión
irremplazable de la riqueza y la diversidad de una cultura común. Es una entidad compartida
por la sociedad, que cada ciudad debe mostrar su solidaridad en la conservación.
Si bien, las definiciones de qué proteger y cómo proteger son a veces diferentes, se reconoce
que el concepto de patrimonio industrial es aplicable a todos los tipos de actividad industrial
y para cada elemento material o inmaterial creado por la sociedad industrial [12].
El hecho de que dichos conjuntos industriales se vieron progresivamente bajo la amenaza de
nuevos desarrollos [13], y que el impacto de la nueva construcción es notable, disminuyendo
el carácter de paisaje específico e identificativo, hace posible crear un sentimiento para
desarrollar nuevas estrategias para proteger y poner de relieve el patrimonio cultural y la
identidad de los lugares.
Para hacer frente a este problema hay que tener claros algunas premisas con el fin de
mantener el patrimonio industrial en nuestros paisajes. La primera de ellas es tener claras las
razones del desarrollo del paisaje industrial, es decir, conocer qué son estos paisajes y su
valor. En segundo lugar, analizar la relación de este tipo de paisaje con su entorno, necesario
para saber cómo actuar en ellos. Y en último lugar, identificar el por qué son necesarias estas
actuaciones y su significado para la sociedad.
Hasta este momento, el patrimonio industrial no tenía un documento formal con respecto a su
protección, hasta la creación de la Carta de Nizhny Tagil en 2003, seguido por la Carta de
Monterrey. Anteriormente existían algunos principios enunciados en varias cartas
internacionales y conferencias, apoyadas por el Consejo de Europa (COE), el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), y de las Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y la Cultura (UNESCO) [14], donde aparecía la protección de edificios industriales y
paisajes.
Como señala Mendes [15], de 1978 a 1994, la lista de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
incluye doce elementos con características industriales. Hoy en día más de 60 elementos
están relacionados con la época industrial, y considerados como un valor universal
excepcional por el Comité del Patrimonio Mundial [16]. Sin embargo, muchos edificios,
lugares y paisajes, que no están clasificados como Patrimonio de la Humanidad, si se
reconocen como Patrimonio Industrial, según criterios de la Carta de Nizhny Tagil [17]. Estos
elementos todavía son considerados de menor valoración cultural y no se ajustan a los
requisitos y normas estéticas, ecológicas y funcionales [18]. Y es que, el aspecto visual y
estético sigue anclado en la evaluación del patrimonio industrial, cuando es más importante
cualquier otra consideración relativa a su función o a su historia.
Al fin y al cabo, la ruina post-industrial ha seducido a paisajistas, arquitectos, e incluso a
diseñadores, que se dan cuenta del potencial de estas construcciones y paisajes. Este,
tomando la consideración más amplia, representa múltiples capas de tiempo y por lo tanto se
refiere a la identidad de un pueblo y un lugar. En este sentido, los paisajes post-industriales,
a pesar de su inactividad productiva, deben ser vistos como activos, para mejorar las
posibilidades de preservación en el paisaje.
La sociedad también ha cambiado la percepción y ha contribuido a aumentar la relevancia de
estos paisajes, además de la sensibilidad a la hora de estudiar y proteger, tanto los restos
materiales como los inmateriales de nuestra época industrial.
Como se mencionó anteriormente, el concepto de Patrimonio Industrial no se introdujo hasta
la mitad del siglo XX, durante un periodo donde varios edificios y paisajes industriales fueron
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destruidos [19]. Hoy en día, el concepto de respeto por la ruina post-industrial ha
aumentando considerablemente. Además, no solo de protección al monumento, sino a todo
un paisaje o a una ciudad entera [20]. Pero esta noción de Patrimonio Post-industrial todavía
está rodeada de una ambigüedad conceptual, basado en una clara ambivalencia entre el
discurso ideológico y la práctica [21].

El valor de la ruina en otras disciplinas
Una de las primeras aportaciones sobre cómo poner en valor los vestigios industriales fue
tenida en cuenta por dos fotógrafos alemanes llamados Bernhard y Hilla Becher. Los cuales
considerando las estructuras industriales como esculturas, han recogido en un libro titulado
Anonyme Skulpturen [22], fotografías de torres y silos durante más de cincuenta años.
Gracias a sus retratos, análisis y comparaciones de las grandes construcciones de la
arquitectura industrial de los siglos XIX y XX en Europa y los Estados Unidos han llamado la
atención de este tipo de arquitectura como tema iconográfico. Bernhard y Hilla Becher crean
un diálogo entre lo técnico y lo artístico que consigue recuperar la belleza y singularidad de
estas construcciones aparentemente alejadas de la creación artística.
Otra aportación importante surgió por parte del cine asemejando los restos de las
edificaciones industriales, a construcciones teatrales, edificios que representan una
escenografía histórica o de carácter en muchas ocasiones fantasmal. Gracias a este carácter
teatral que tienen las estructuras industriales y a la utilización de éstas, por otras disciplinas
artísticas, se ha puesto en valor su presencia dentro del complejo paisaje.
El aspecto de destrucción, de soledad, de abandono que presentan, es considerado para
recrear un periodo histórico pasado. Las fotografías o filmaciones de estos espacios crean en
nosotros un sentimiento romántico y nos inducen a desear e imaginar cómo lograr la
recuperación de las ruinas industriales que van desapareciendo a lo largo de los años. Nos
alejan de la dura realidad que supusieron estos avances para intentar crear un mundo ideal,
utópico, una hermosa postal.
Algo parecido sucede en “A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey”, donde Robert
Smithson crea una narración, un recorrido, en torno a unos restos de un territorio industrial,
situado en Passaic, que nunca llegaron a materializarse como edificios industriales. Recrea
una realidad idealizada por sus recuerdos y alejada de la verdadera situación. Comienza un
viaje por un emplazamiento abandonado, un suburbio donde descubre unas estructuras
industriales que para él eran monumentos.
Estos elementos sin importancia para la mayoría de las personas, adquieren un valor
visualmente atractivo para Robert Smithson. Las ruinas abandonadas del territorio industrial,
aquí llamadas monumentos por Robert Smithson, son consideradas elementos muy llamativos
gracias a su visión y podemos damos cuenta de lo que hubiera podido ser y ahora hemos
perdido.
Esto puede ser asimilable a cualquier zona industrial abandonada de nuestras ciudades,
caracterizada por su vida efímera, por su rápida pulverización con la llegada de la creciente y
rápida urbanización. La intervención industrial humana deja de ser algo sin sentido, algo
nuevo y sin valor para ser verdaderos hitos dentro del paisaje.

La dimensión monumental de la ruina post-industrial
En palabras de Robert Smithson, “estoy convencido de que el futuro está perdido en algún
lugar de los vertederos del pasado no histórico, en los periódicos de ayer (…) El tiempo
convierte en metáforas a las cosas (…).” [23]
Robert Smithson reinterpreta el paisaje industrial de Passaic y lo dota de un contenido
cultural, convirtiéndose en el paradigma del paisaje abandonado, libre de ser recorrido e
interpretado. Las ruinas industriales adquieren una dimensión monumental y heroica y se
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convierten en los nuevos hitos de la cultura post-industrial. Pero en realidad, estos
monumentos alcanzan el estado de ruina antes de ser construidos. Podemos encontrar
semejanzas en la descripción de las ruinas de Passaic de Robert Smithson con la Central
Nuclear de Lemoiz, situada en la cala de Basordas en Vizcaya, construïda en el año 1972. Este
nuevo monumento industrial es lo contrario de la “ruina romántica”, ya que nunca se puso en
funcionamiento, debido a las continuas presiones políticas, y se convirtió en ruina del periodo
industrial desde su construcción. El elevado coste de su desmantelación y las complicaciones
para darle otros usos, aunque se pensó en hacer un parque temático dedicado a la energía,
una piscifactoría o incluso reconvertirla en una central eléctrica de ciclo combinado, han
hecho que se conserve en estado de ruina.

Figura 1 – Fotografía de la Central Nuclear de Lemoiz
Fuente: [24]

Cuando descubres la central nuclear enmarcada entre el continuo paisaje natrual, reconoces
la magestuosa silueta y como se impone en el terreno, además de asimilar el paso del tiempo.
Cada visitante, al igual que en Passaic, puede encontrar la hipótesis de un pasado y la
posibilidad de un porvenir que quiera visualizar. Gracias a la paralización de su destrucción,
las estructuras industriales cobran vida, es decir, son la muestra viviente de la historia
arquitectónica.
Smithson logra rescatar y destacar estas ruinas modernas, a través de las fotografías, que nos
señala a lo largo de su recorrido por Passaic, pero en el caso de Lemoiz, los visitantes pueden
hacer una lectura del pasado válida, revisitando el monumento, realizando el recorrido
alrededor de la planta industrial podemos transportarnos a otra realidad muy diferente de la
actual donde estas ruinas tienen una función y nos recuerdan la importancia que tienen con el
paso del tiempo.
Haciendo una lectura a los escritos de Smithson, vamos a descubrir los monumentos eternos
que se encuentran en las orillas del río de Passaic. Vamos a realizar un viaje a través del
tiempo sobre el mundo postal que nos muestra Robert Smithson traspasando sus fotografías,
para descubrir como unos elementos cotidianos pueden ser considerados monumentos.
Comenzamos el recorrido, un recorrido en este caso por sus escritos, encontrando su primer
monumento, el Puente, situado sobre el río Passaic. En la fotografía se muestra un puente
realizado con acero y tablas de madera mostrando un recorrido. Smithson nos invita a entrar,
a adentrarnos a través de su fotografía e imaginar una fantasía, una fantasía que él mismo
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escribe. Lo primero que podemos observar es una fecha, 1896, indicador del paso del tiempo
y de lo que ahora hubiera tenido valor. Narra un paisaje idílico con el aire cristalino y una
barca en la superficie del agua, muy alejado de una imagen gris y llena de contaminación
típica de una estampa fabril.
Posteriormente menciona otros monumentos menores a lo largo del río Passaic como pilares
de hormigón para la creación de una carretera y grandes máquinas que las compara con
criaturas prehistóricas o dinosaurios mecánicos.
A lo largo del camino podemos contemplar el segundo monumento, una Torre de Bombeo
conectada a la orilla mediante una tubería, la cual se extiende a lo largo de la orilla del río
hasta que se esconde o desaparece debajo de la tierra. La torre, está situada, como se
observa en la fotografía en el centro del río.
Cerca de ese punto, menciona la aparición de un cráter artificial asemejándolo a un estanque
donde sobresalen seis tubos grandes a modo de fuente. Es su tercer monumento, la Fuente
Monumental. Estas tuberías o chimeneas horizontales como el aclara inundan el río con humo
líquido.
Posteriormente una voz de una multitud nos saca del paisaje idílico, nos destruye el mundo
postal para mostrarnos de nuevo la realidad, una realidad donde no hay futuros posibles ya
que no hay pasado. Se muestra un lugar, Passaic en este caso, que no tiene ningún elemento
característico, ningún centro, ningún recuerdo de su pasado.
Gracias a este recorrido podemos comprender la importancia del paso del tiempo y lo efímero
de la obra del hombre. Podemos, a su vez, asimilar que lo que hoy en día no tiene valor,
puede ocasionar la destrucción de los símbolos de una ciudad, es decir, la destrucción tanto
de su pasado como de su futuro para vivir continuamente en un presente.

Figura 2 – Fotografía de estructuras de acero de la Central Nuclear de Lemoiz – capas de la historia
Fuente: [24]

El concepto de recorrido como significado de ruta o itinerario, en ocasiones prefijado, crea
conexiones visuales entre los diferentes espacios. Estas zonas forman una red o están
conectados por características comunes de la historia del lugar. Muchas veces se crean
recorridos turísticos o circuitos culturales que posibilitan el entendimiento de zonas
aparentemente separadas o arquitecturas aisladas que están conectadas por un periodo
histórico. La acción de caminar o recorrer estos espacios, lleva incorporado el concepto de
tiempo. Muchos vestigios industriales, como la central nuclear de Lemoiz, se conservan en
estado de ruina, se puede realizar una ruta física pudiendo reconocer el lugar en un tiempo
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pasado, pero su desaparición puede suponer la pérdida de un símbolo en la historia de la
humanidad, borrar una huella del pasado y eliminar vínculos interesantes entre el pasado y el
presente.
Realizando ese recorrido por Lemoiz nos damos cuenta de la continua transformación a la que
están sujetos los paisajes, estableciendo tres etapas importantes: un primer momento donde
esas construcciones tienen vocación de ser paisaje, un paisaje industrial que nunca llegó a
materializarse, una segunda etapa donde a través de su conservación en estado de ruina
parece ser rescatado y tener vida, y por último, el paisaje de la desaparición, cuando
volvemos a la realidad y nos damos cuenta que el abandono puede ocasionar la pérdida del
valor de la obra del hombre.

Conclusión
A partir de estos dos ejemplos se puede constatar que, además de existir infinitud de
herramientas y estrategias a la hora de incorporar estas construcciones de grandes
dimensiones a las demandas actuales de la sociedad, se pueden conservar como símbolos de
un pasado reciente que nos haga reflexionar sobre la importancia de estos vestigios y del paso
del tiempo, sin recurrir a la destrucción generalizada y a la pérdida de nuestra identidad.
Como resultado de esto, finalizar señalando la importancia de pensar desde el proyecto
arquitectónico sobre los diversos modos de controlar los espacios, y la multitud de
mecanismos existentes para la reutilización eficaz, sin descuidar que en muchas ocasiones su
dimensión les permite integrarse en el contexto actual como monumentos de un pasado.
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Abstract
Most water treatment technologies for human consumption use chemicals to provide potable
water to the population and to prevent the occurrence of occupational accidents, it is essential
to comply with relevant legislation that addresses both design issues and the operation of
storage environments and handling of hazardous products. The objective of this work was to
evaluate the safety in the storage of chemicals used in a Water Treatment Plant (ETA). A
technical visit to ETA was carried out to evaluate the current state of storage of the same
through the application of checklists based on the current legislation. The chemicals identified
in ETA were aluminum sulfate, chlorine gas, sodium hypochlorite, calcium hydroxide,
fluorsilicic acid etotopolyphosphate. In relation to Technical Standard 32/2014 of the CBMGO,
ETA served 94.1% of the items applied and 72% in relation to ABT NBR 12216/1992. In general,
the ETA under study presents safety conditions in the storage of chemicals, however with
deficiencies and failures in some points in what is an optimized layout, where you can separate
inventory activities, prepare solutions and dosages allowing a better productivity, and better
mobility in emergencies
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Avaliação da segurança no armazenamento de
produtos químicos de uma Estação de Tratamento
de Água
1.

Introdução

A maior parte das tecnologias de tratamento de água para consumo humano utilizam produtos
químicos para fornecer água potável à população. Realizando uma analogia de uma Estação
de Tratamento de Água (ETA) com uma indústria, o processo produtivo possui várias etapas,
desde a coagulação até a desinfecção da água, que utilizam alguns produtos químicos
classificados como produtos perigosos.
De acordo com [1], a coagulação química é uma das primeiras etapas do tratamento da água
após a entrada da água bruta e pode ser realizada aplicando diferentes tipos de coagulantes
como o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o hidróxicloreto de alumínio e o sulfato férrico,
sendo estes os principais coagulantes disponíveis no mercado.
A desinfecção, uma das etapas finais do tratamento de água, tem a finalidade de inativar os
microrganismos patogênicos, e é comumente realizada utilizando o gás cloro ou compostos
clorados como o hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, liberando o agente desinfetante
ácido hipocloroso na reação com água.
Além da coagulação química e da desinfecção, o tratamento de água para consumo humano
também exige a etapa da fluoretação, que consiste na dosagem ótima de compostos de flúor
para prevenção de cáries, podendo ocorrer antes ou após a cloração. Os produtos geralmente
mais aplicados na fluoretação são o ácido fluorsilícico e o fluossilicato de sódio.
Outros produtos químicos podem ser adicionados na água durante as etapas de tratamento
com o propósito de corrigir o pH ou abrandar águas que possuem dureza elevada, como o
hidróxido de cálcio e o ortopolifosfato, respectivamente.
As diversas pesquisas em ETAs não abordam as condições de armazenamento dos produtos
químicos, uma vez que é dada maior atenção aos laboratórios de análises físico-químicas,
como no estudo elaborado por [2], que averiguou a saúde e segurança dos técnicos
laboratoriais responsáveis pela análise físico-química da água tratada na SANEPAR. Já [3],
avaliaram o nível de aplicação e adequação dos produtos químicos perigosos armazenados em
uma estação de tratamento de água, bem como seu gerenciamento verificando se as
condições estão aquém ou insuficiente quanto as questões legais e de seguridade ambiental.
Nas ETAs são previstas casas de química para o armazenamento, preparo das soluções e
dosagem dos produtos químicos. Essas áreas devem seguir padrões de segurança a fim de
evitar acidentes ambientais ou de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho
a cada ano ocorrem cerca de 2 milhões de fatalidades relacionadas ao trabalho, sendo que
439 mil são causadas por produtos químicos, e 160 milhões de casos de doenças relacionadas
ao trabalho, onde 35 milhões são devidos a produtos químicos [4].
Para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho é essencial o cumprimento das
legislações pertinentes que abordam tanto questões de projeto como de operação dos
ambientes de armazenamento e manipulação de produtos perigosos, visando a prevenção da
saúde e a integridade física do trabalhador.
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Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a segurança no armazenamento de
produtos químicos utilizados em uma Estação de Tratamento de Água.

2. Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma Estação de Tratamento de Água na cidade de Goiânia, Goiás,
com produção atual de 1.800 L/s de água tratada que abastece a maior parte da capital e da
região Metropolitana, contando com sistema de tratamento convencional.
Inicialmente, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica, visando a coleta de informações
referentes às normas de armazenamento de produtos químicos e de segurança e saúde no
trabalho, aos procedimentos adotados em estações de tratamento de água, bem como,
identificar os produtos químicos utilizados nas etapas do tratamento de água.
Posteriormente uma visita foi realizada ao local de estudo, afim de conhecer as dependências
e realizar o levantamento dos produtos químicos utilizados no processo de tratamento de
água da respectiva ETA. Em seguida, foi feito um panorama das normas regulamentadoras
aplicáveis para classificação dos produtos quanto a periculosidade, condições de
armazenamento e operação, buscando atender as exigências das normas no âmbito nacional e
estadual. A classificação da periculosidade dos produtos químicos foi realizada conforme a
Resolução nº 420 da Agência Nacional de Transporte Terrestre [5] e os efeitos à saúde e ao
meio ambiente foram identificados a partir das respectivas Fichas de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Para avaliação das condições de armazenamento e operação dos produtos químicos
classificados como perigosos, foram construídos checklists considerando as exigências da
Norma técnica nº 32 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás que dispõe sobre
produtos perigosos em edificações de armazenamento e manejo [6] e da NBR 12.216 que
dispõe sobre projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público,
avaliando se a ETA atende às recomendações de segurança [7].
Para averiguar a sinalização do ambiente de armazenamento quanto a segurança e aos riscos
dos produtos químicos foi aplicada a Norma técnica nº 20 que trata da sinalização de
emergência do CBMGO e, complementarmente, foram verificadas as classes de risco da ONU,
conforme Resolução nº 420 da ANTT [5], [8].
Os usos dos EPIs adequados à exposição do trabalhador aos produtos químicos foram definidas
seguindo a Norma técnica nº 32 do CBMGO e a Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) que trata dos equipamentos de proteção individual [6], [9].
A aplicação dos checklists ocorreu em uma segunda visita à ETA com acompanhamento de um
servidor da unidade de tratamento, sendo realizada inspeção visual e fotográfica das
condições de armazenamento. Posteriormente, as conformidades e não conformidades com as
normas foram tabuladas buscando propor soluções de melhorias para os itens que se
encontram não conformes.

3. Resultados e Discussões
3.1 Armazenamento e manuseio dos produtos químicos
No primeiro levantamento de dados da área de estudo foram listados os produtos químicos
utilizados no tratamento de água, sendo estes classificados quanto à periculosidade e suas
respectivas classes de riscos de acordo coma Resolução nº 420 da ANTT [5].
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Conforme disposto na Tabela 1, dentre os produtos, são considerados perigosos apenas o
antracito, o carvão ativado, cloro gás e o ácido fluorsilícico.
Tabela 1- Classificação dos produtos químicos utilizados nas etapas de tratamento da água quanto a periculosidade
e suas respectivas classes de risco segundo a Resolução nº 420 da ANTT
Fonte: Adaptado de [5].
Produtos químicos
Classificação
Classe de Risco
Antracito (Carvão Mineral)
Perigoso
4.2
Carvão ativado
Perigoso
4.2
Sulfato de alumínio
Não perigoso
Cloro gás
Perigoso
2.3
Hipoclorito de sódio
Não perigoso
Hidróxido de cálcio
Não perigoso
Ácido fluorsilícico
Perigoso
8
Ortopolifosfato
Não perigoso
-

Embora, apenas o antracito, carvão ativado, cloro gás e o ácido fluorsilícico sejam
classificados como perigosos de acordo coma Resolução nº 420 da ANTT [5], os demais
produtos também apresentam riscos para a saúde humana e ao meio ambiente, como disposto
na Tabela 2 de acordo com as FISPQs de cada produto.

Tabela 2- Relação entre as características dos reagentes químicos e os danos causados à saúde e ao meio ambiente.
Fonte: Autoria Própria
Produto químico

Característica

Danos à saúde (FISPQ)

Danos ao meio ambiente
(FISPQ)

Antracito (Carvão
Mineral)

Combustão
espontânea

Não há

Não há

Carvão ativado

Combustão
espontânea

Não há

Não há

Sulfato de alumínio

Corrosivo

Irritações na pele, olhos e mucosas
das vias respiratórias;

Alteração do pH do solo e água
em grandes concentrações

Cloro gás

Gás tóxico

Irritações na pele, olhos e vias
respiratórias

Tóxico para organismos aquáticos

Hipoclorito de sódio

Corrosivo

Irritações na pele, olhos e vias
respiratórias e possíveis reações
alérgicas à pele e vias respiratórias

Tóxico para organismos aquáticos

Hidróxido de cálcio

-

Irritações na pele e olhos, aparelho
digestivo e vias respiratórias

Provoca a elevação da
alcalinidade dos cursos d’água

Ácido fluorsilícico

Corrosivo

Queimaduras na pele e danos aos
olhos,

Prejudicial à vida aquática,
fauna e flora terrestres

Ortopolifosfato

-

Irritações na pele, olhos e vias
respiratórias

Alteração do pH do solo e água e
mortalidade de organismos
aquáticos
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Na Tabela 3 estão expostas as condições de armazenamento ideal para cada produto químico,
além dos EPIs adequados para a manipulação deles com base nas recomendações da FISQP de
cada produto. Da mesma forma que os produtos perigosos, os produtos classificados como não
perigosos também necessitam de um armazenamento apropriado, pois igualmente possuem
um risco associado.
Tabela 3- Condições de armazenamento ideias e EPIs adequados para os produtos químicos utilizados na ETA.
Fonte: Autoria Própria
Produto químico

Armazenamento (FISPQ)

EPIs indicados (FISPQ)

Antracito (Carvão
Mineral)

Evitar armazenamento em locais úmidos.
Evitar armazenamento com outros
produtos químicos que liberem vapores no
ar e distante de chamas. Manter sempre as
embalagens fechadas.

Luvas, botas e roupas de proteção, máscara
contra pó e óculos de proteção.

Carvão Ativado

Evitar armazenamento em locais úmidos.
Evitar armazenamento com outros
produtos químicos que liberem vapores no
ar e distante de chamas. Manter sempre as
embalagens fechadas.

Máscara contra pó e óculos de proteção.

Sulfato de
alumínio

Local seco, coberto e ventilado.

Máscaras contra poeiras e névoas, luvas de
borracha, óculos de segurança ou protetor facial,
botas de borracha e roupas impermeáveis.

Cloro gás

Local ventilado, protegido de intempéries.
Cilindros devem ser fixados.

Óculos de segurança, protetor facial ou capuz em
PVC com visor em policarbonato, luvas, roupas
em PVC e botas de borracha ou PVC. Em casos de
vazamentos utilizar máscaras facial autônomas.

Hipoclorito de
sódio

Local seco e ventilado e em recipientes
resistentes à corrosão e protegido do
contato da luz solar.

Óculos de proteção, luvas em PVC, protetor facial
e roupas de proteção.

Hidróxido de
cálcio

Local ventilado, livre de umidade,
protegido da luz solar direta e distante de
fontes de ignição.

Protetor respiratório apropriado, protetor ocular,
luvas, e roupas de mangas compridas.

Ácido fluorsilícico

Local coberto, seco e arejado. Evitar
contato com materiais combustíveis e
peróxidos.

Máscaras para gases químicos, luvas de PVC,
Neoprene ou nitrílica, óculos de segurança com
proteção lateral e vestimentas impermeáveis de
proteção contra respingos químicos.

Ortopolifosfato

Local coberto, seco e arejado. Evitar
contato com ácidos, materiais orgânicos,
solventes, oxidantes e sais de metais
pesados.

Máscara de proteção contra pó, luvas de borracha
ou PVC, óculos de proteção, roupas e botas
impermeáveis.

A ETA em estudo possui a casa de química com depósitos e área de preparo de produtos
químicos. Quanto as condições de armazenamento e operação, para o cloro gás, a ETA tem
uma área ampla e coberta, com ventilação natural, estando os cilindros de gás protegidos de
intempéries, não havendo a presença de outros gases envasados próximos ao local e possuindo
distância segura de locais públicos como escolas, hospitais e habitações familiares. Além
disso, a área conta com sinalização quanto ao risco, mapa de risco e identificação nos
cilindros quanto à data de recebimento, teste e início de uso, e demais informações de riscos,
sendo um gás toxico corrosivo.
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Um estudo realizado por [10], o qual classificou os riscos associados a uma ETA por meio de
uma matriz de avaliação de riscos, identificou 22 perigos potencias presentes no processo de
purificação da água, dentre eles, o vazamento de cloro gás e incêndio se enquadraram na
categoria de risco extremo. Os trabalhadores devem realizar uma inspeção bem programada
para que a presença de cloro possa ser mantida com segurança, além de ser necessário um
sistema de controle de gerenciamento de emergência que se refere a vazamentos de cloro e
incêndios industriais. Devido a preocupações com segurança, a prevalência de uso de cloro
gás tem diminuído [11].
Para armazenamento de produtos químicos líquidos, é recomenda a construção de estruturas
de contenção secundária capazes de suportar o volume do tanque de armazenamento
adicionando um fator de segurança (10%) mais borda livre [12]. Na ETA em estudo apenas os
tanques de ácido fluorsilícico contavam com estrutura de contenção secundária, a qual
apresentava capacidade de suportar o volume máximo armazenável de ácido, em torno de
36.000 litros. A área de armazenamento do ácido fluorsilícico encontrava-se fora da casa de
química em uma local aberto, mas protegido de intempéries, entretanto com ausência de
placas de sinalização de risco e de indicação dos devidos EPIs necessários para manipulação
do produto.
Em relação aos equipamentos de proteção individual, foi observada a presença de uma
máscara autônoma na casa de química, entretanto ela se encontra em um local distante da
área de armazenamento do cloro gás e que em emergências, possui acesso dificultado aos
operadores. Para as demais atividades enfatizando o preparo de soluções são disponibilizados
EPIs, tais como, luvas, botas de borracha, aventais e máscaras.
Um estudo realizado por [13], constatou que a falta de conhecimento e ergonomia dos
equipamentos são os principais fatores para a não utilização do EPI. Em detrimento disso, é
preciso avaliar a adaptação dos EPIs em relação aos seus usuários, considerando os materiais
utilizados e intensificar a conscientização dos trabalhadores sobre o uso do equipamento,
para que o ambiente de trabalho se torne mais seguro e traga mais qualidade vida ao
trabalhador durante a realização de suas funções.
Os trabalhadores da estação possuem treinamento anual sendo capacitados para prevenção
de acidentes e ações a serem tomadas em caso de emergências. Além disso, a ETA em estudo
também conta com Plano de Emergência contemplando as exigências da Norma Técnica
32/2014 do CBMGO com o devido atendimento emergencial dos técnicos de segurança do
trabalho ou engenheiro de segurança.

3.2 Aplicação do Check-list
Na Figura 1 estão representadas as porcentagens dos itens que se encontram em
conformidade e não conformidade com as exigências da Norma Técnica 32/2014 do CBMGO,
sendo que no geral, a presente ETA atende a 94,1% dos itens aplicáveis à instalação avaliada.
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5.8 Atendimento
emergencial;
2,9%

Não conforme;
5,9%

5.1 Instalações;
14,7%
5.7 Plano de
emergência;
32,4%
5.6
Equipamentos de
proteção
individual (EPI);
17,6%

5.2 Identificação
e sinalização;
5,9%
5.3 Condições
específicas para
gases perigosos;
14,7%

5.4 Treinamento;
5,9%

Figura 1 – Porcentagem de atendimento dos itens que constam na Norma Técnica 32/2014 do CBMGO através da
aplicação do checklist.
Fonte: Autoria própria.

Dentre os itens que se classificam em não conformes apresentamos o 5.1.3 e o 5.2.1, que
tratam, respectivamente, da presença de EPIs nas guaritas ou centrais de monitoramento
para o resgate de pessoas em áreas contaminadas, e da identificação e sinalização quanto aos
riscos existentes em áreas de risco ou edificações que contenham produtos perigosos, no
qual, não foi constatada no armazenamento do ácido fluorsilícico.
Na Figura 2 estão representadas as porcentagens das conformidades e não conformidades do
item 5.15, referente a casa de química, exigidos na NBR 12.216 [7]. A ETA atende a 72% dos
itens aplicáveis à instalação avaliada e apresenta 28% de inconformidades.

Itens não
conformes
28%

Itens em
conformidade
72%

Figura 2 – Porcentagem conformidades e não conformidades do item 5.15 Casa de química que consta na
NBR 2216/1992 da ABNT através da aplicação do checklist.
Fonte: Autoria própria.
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A ETA apresenta inconformidades em parte dos itens 5.15.3, que se trata dos constituintes da
casa de química, e do 5.15.12 que estabelece as dependências mínimas da casa de química
para casos de estações com capacidade acima de 10000 m3/dia. Em relação ao primeiro item,
a ETA não apresenta na casa de química: laboratório de controle operacional, centro de
controle e operação, serviços administrativos e auxiliares. Quanto ao item 5.15.12, nas
dependências da casa de química não há uma sala destinada a dosagem, copa com área de 8
m², balcão com pia e armários e mesa para duas pessoas. Nas instalações sanitárias a
inconformidade refere-se à ausência de armários.
O preparo e manuseio dos químicos são realizados na própria área de estocagem dos produtos
e dos tanques de armazenamento de soluções. Apenas o cloro gás possui uma sala de
dosagem, enquanto que o dosador de hipoclorito se encontra alocado no corredor de acesso
da calha parshall e o dosador do ácido fluorsilícico encontra-se na área dos tanques de
armazenamento.
Quanto as instalações sanitárias, a casa de química possui um banheiro que conta com bacia
sanitária, lavatório e chuveiro separado, entretanto deixa de atender quanto aos armários. Os
demais itens pontuam inconformidade por se apresentarem ausentes. Segundo [14], quando
se leva em conta o aspecto da prevenção, por um lado podemos considerar que o
compartilhamento de dependência única na casa de química, ou várias adjacentes, para
manipulação dos produtos químicos facilita a implantação de medidas de controle do risco,
tanto para o acesso de pessoas não autorizadas quanto para o compartilhamento dos
equipamentos de proteção coletiva, como capela, sistema automático de exaustão ou
exaustão localizada, “kit” para atendimento de emergência, lava-olhos, chuveiro de
emergência, e de equipamento de proteção individual que exija maior aporte financeiro,
como equipamento de respiração autônomo, de outro exige um maior controle sobre
eventuais vazamentos devido à possibilidade de existência de incompatibilidade entre
produtos, e de maiores danos à saúde dos trabalhadores decorrentes do efeito sinérgico
destas substâncias.
A ETA em estudo dispõe de uma extensa área para as dependências da casa de química,
entretanto por ser uma estação antiga, fundada em 1957, carece de reformas visando melhor
disposição dos setores de estocagem, tanques de armazenamento de soluções e preparo dos
produtos químicos. Além disso, um layout adequado representa também segurança para os
trabalhadores na rotina de trabalho e em casos emergenciais, facilitando as rotas de fuga.
Outro importante fator em relação a segurança dos trabalhadores é a disposição dos EPIs e
EPCs, que embora sejam fornecidos pela ETA, eles devem estar alocados nas áreas de
manuseio e preparo de produtos, com fácil acesso e com as devidas indicações de uso aos
trabalhadores.

4. Conclusões
No Brasil não há legislações específicas de segurança do trabalho em Estações de Tratamento
de Água, por exemplo, com critérios estabelecidos no que se refere à construção de bacias de
contenção para químicos perigosos. Se tratando situações que representam riscos, tanto aos
trabalhadores quanto ao meio ambiente, a fiscalização também é um fator indispensável para
que as normas sejam aplicadas e seguidas para que os procedimentos em relação às boas
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práticas de engenharia sejam eficientes, principalmente, no quesito gerenciamento e
armazenamento de produtos químicos perigosos.
Além disso, a literatura também carece de estudos acerca deste tema, pois aborda apenas a
segurança em laboratórios de análises físico-químicas sendo encontrados apenas um trabalho
se tratando de armazenamento e gerenciamentos de produtos químicos em ETAs.
No geral a ETA em estudo apresenta condições de segurança no armazenamento de produtos
químicos, entretanto com carência e falhas em alguns pontos no que se trata de um layout
otimizado, onde se possa separar as atividades de estoque, de preparo das soluções e
dosagens permitindo uma melhor produtividade, além de melhor mobilidade em casos de
emergências.
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Abstract
The scrambler and descrambler are important blocks in digital transmission systems. The
scrambler function is to maintain an uniform spectrum independently of the input on or off.
The other function is to improve the system security. The descrambler makes the inverse
operation, recovering the original signal. The objective is to observe the pseudo-random
sequence generators and adapt them to the scrambler and descrambler.
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Scrambler and Descrambler in Digital Systems
1. Introduction
This work studies the scrambler and descrambler in digital transmission [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
The scrambler equalises the signal spectrum independently of the input activity and increases the system
security.
In communication systems of services to clients, sometimes there are nobody connected, but is necessary
to maintain the line active, to avoid restarts every time a client appears. This is a task of the scrambler.
With input zero, the scrambler is like a pseudo-random of maximum length. When the input is active it is
mixed with the pseudo-random to the scrambler output.
The scrambler, in the emitter, encrypts the input, but in the receiver requires a descrambler to recover the
original sequence.
Fig.1 shows the communication system with evidence for the blocks scrambler and descrambler.

Fig .1. Communication system with the scrambler - descrambler

To understand the scrambler is convenient to study firstly the pseudo-random generator.
There are studies, with the tabled feedback, that maximise the sequences length (MSL).
The pseudo-random generator is based in a shift register with exor gates and appropriate feedback. A
bigger sequence becomes it more random and real.
The pair scrambler - descrambler works alone and independent of the pair coder - decoder.

2. Pseudo - random sequences generator
The pseudo - random generator consists in a shift register with exors of feedback [1, 2, 3].
Fig.1 shows the general aspect of the pseudo - random generator: the real (a) and the symbolic (b).

Fig .2. Sequences generator: real (a) and symbolic (b)

The pseudo - random sequences are the basic support for the scrambler and descrambler
The pseudo - random sequences generator is the electronic key of data encrypting [4, 5, 6].
In the emitter, we have the encryptor / enciphering and in the receiver, we have the decryptor /
deciphering.
Fig.3 shows the blocks encryptor and decryptor

Fig .3. Transmission system with encryption / decryption
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The next table shows the register n, the sequence of maximum length (SML) N = 2n-1 and the
correspondent output feedbacks (of shift register) when data enters Qn-1 (Rr: Rotate_right) or when data
enters Q0 (Rl: R. left).
Tab.1 Feedbacks of the pseudo - random generator
n
N = 2n - 1
Rr = Qn-1- Q0 Rl = Q0-Qn-1
n-1, ..., 1 , 0
0, 1, ..., n-1
Nothing
1
without sense Nothing
3
1, 0
0, 1
2
7
2, 0
0, 2
3
4
15
3, 0
0, 3
5
31
2, 0
2, 4
6
63
5, 0
0,5
7
127
6, 0
0, 6
8
255
6, 5, 4, 0
1, 2, 3, 7
9
511
5, 0
3, 8
10 1023
7, 0
2, 9
11 2047
9, 0
1, 10
12 4095
11, 8, 6, 0
0, 3, 5, 11
13 8191
12, 10, 9, 0
0, 2, 3, 12
14 16383
13, 11, 9, 0
0, 2, 4, 13
15 32767
14, 0
0, 14
16 65535
14, 13, 11, 0
1, 2, 4, 15
17 131071
14, 0
2, 16
18 262143
11, 0
6, 17
19 524287
18, 17, 14, 0
0, 1, 4, 18
20 1048575
17, 0
2, 19
21 2097151
19, 0
1, 20
22 4194303
21, 0
0, 21
23 8388607
18, 0
4, 22
24 16777215
23, 21, 20, 0
0, 2, 3, 23
25 33554431
17, 0
7, 24
26 67108863
25, 24, 20, 0
0, 1, 5, 25
27 134217727
26, 25, 22, 0
0, 1, 4, 26
28 268435455
25, 0
2, 27
29 536870911
27, 0
1, 28
30 1073741823 29, 26, 24, 0
0, 3, 5, 29
31 2147483647 28, 0
2, 30
32 4294967295 30, 26, 25, 0
1, 5, 6, 31
The next pseudo - random generator, that is the base for the scrambler and descrambler, uses the feedback
Rr = (Qn-1, ..., Q1, Q0).

3. The general pseudo - random generator, scrambler and descrambler
Fig.4 shows the general pseudo - random generator and its polynomial P(x) = xn + xm + x0, with the
feedbacks Rr = (Qn-1, ..., Q1, Q0). The data enters in Dn-1 (Qn-1).
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Fig .4. General pseudo - random generator

Now, we adapt this pseudo - random generator to the pair scrambler - descrambler.
3.1. The general scrambler
To transform the pseudo-random generator in scrambler, we mix the input In, with the feedback, using an
exor (Fig.5).

Fig .5. General scrambler

This exor output is the scrambler output signal Xo(Out).
3.2. The general descrambler
The descrambler makes the scrambler inverse, it mixes the scrambled input In, with the feedback, using
an exor (Fig.6)

Fig .6. General descrambler

This exor output Z is equal to the original signal In (X).

4. Adequate pair scrambler - descrambler
Each transmission system uses the adequate length of the scrambler and descrambler. The scrambler can
be used with the coder mBnB. So, we use the 3 bits scrambler for 3B4B, 5 bits for 5B6B and 7 bits for
7B8B, etc.
4.1. Pseudo - random generator of 5 bits (N = 31 bits)
We choose, as example, n=5 bits, with data entering Dn-1, what gives a maximum sequence length
MSL=N=2n-1=31. Then consulting the feedbacks table, we have the feedbacks Rr(Rotate Right) = 2, 0 ≡
(Q2, Q0).
Fig.7 shows the pseudo - random generator
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Fig .7. Pseudo - random generator of 5 bits (Rr)

The operation table of this pseudo random generator is
Tab.2 Pseudo - random sequence generator (Word)
W D4
Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Word (Dec.)
0
0*
1
1
1
1
1
31
1
0
0* 1
1
1
1
15
2
0
0
0* 1
1
1
7
3
1
0
0
0* 1
1
3
4
1
1
0
0
0* 1
17
5
0
1
1
0
0
0* 24
6
1
0
1
1
0
0
12
7
1
1
0
1
1
0
22
8
1
1
1
0
1
1
27
9
0
1
1
1
0
1
29
10 1
0
1
1
1
0
14
11 0
1
0
1
1
1
23
12 1
0
1
0
1
1
11
13 0
1
0
1
0
1
21
14 0
0
1
0
1
0
10
15 0
0
0
1
0
1
5
16 0
0
0
0
1
0
2
17 1
0
0
0
0
1
1
18 0
1
0
0
0
0
16
19 0
0
1
0
0
0
8
20 1
0
0
1
0
0
4
21 0
1
0
0
1
0
18
22 1
0
1
0
0
1
9
23 1
1
0
1
0
0
20
24 0
1
1
0
1
0
26
25 0
0
1
1
0
1
13
26 1
0
0
1
1
0
6
27 1
1
0
0
1
1
19
28 1
1
1
0
0
1
25
29 1
1
1
1
0
0
28
30 1
1
1
1
1
0
30
31 The sequence length is N = 25-1 = 31 bits and is equal to the number of words. The sequence is similar in
all outputs (D4, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0) but one bit per shifted output.
4.2. Scrambler of 5 bits
The scrambler is obtained from the pseudo-random generator substituting the direct feedback by the
feedback exored with input (Fig.8)
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Fig .8. Scrambler of 5 bits

The operation table of this scrambler for In = 0 is
Tab.3 Scrambler sequence with In = 0 (Word)
W In D4
Q4 Q3 Q2 Q1 Q0
W (Dec.)
0
0
0*
1 1
1 1
1
31
1
0
0* 1
1 1
1
15
2
“
0
0 0* 1 1
1
7
3
1
0 0
0* 1
1
3
4
1
1 0
0 0* 1
17
5
0
1 1
0 0
0* 24
6
“
1
0 1
1 0
0
12
7
1
1 0
1 1
0
22
8
1
1 1
0 1
1
27
9
0
1 1
1 0
1
29
10 “
1
0 1
1 1
0
14
11
0
1 0
1 1
1
23
12
1
0 1
0 1
1
11
13
0
1 0
1 0
1
21
14 “
0
0 1
0 1
0
10
15
0
0 0
1 0
1
5
16
0
0 0
0 1
0
2
17
1
0 0
0 0
1
1
18 “
0
1 0
0 0
0
16
19
0
0 1
0 0
0
8
20
1
0 0
1 0
0
4
21
0
1 0
0 1
0
18
22 “
1
0 1
0 0
1
9
23
1
1 0
1 0
0
20
24
0
1 1
0 1
0
26
25
0
0 1
1 0
1
13
26 “
1
0 0
1 1
0
6
27
1
1 0
0 1
1
19
28
1
1 1
0 0
1
25
29
1
1 1
1 0
0
28
30 “
1
1 1
1 1
0
30
31
- - The sequence Xo (Out) is sent for the channel.
4.3. Descrambler of 5 bits
The correspondent descrambler is obtained joining an exor to the input of the pseudo - random generator
(Fig.9)
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Fig .9. Descrambler of 5 bits

The data is transmitted in serial, but in other cases can be transmitted in parallel.
Next, we present the operation table that shows that this pair scrambler - descrambler works correctly
Tab.4 Descrambler sequence showing Z0 = In (emitter)
... Yi
Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Zo
W In D4
(Descrambler)
(In)
(S) (Xo)
0
0
0*
0*
- - - - 1
0
0
0 - - - 2
“
0
0
0 0 - - 3
1
1
0 0 0 4
1
1
1 0 0 0 5
0
0
1 1 0 0 0
0
6
“
1
1
0 1 1 0 0
0
7
1
1
1 0 1 1 0
0
8
1
1
1 1 0 1 1
0
9
0
0
1 1 1 0 1
0
10 “
1
1
0 1 1 1 0
0
11
0
0
1 0 1 1 1
0
12
1
1
0 1 0 1 1
0
13
0
0
1 0 1 0 1
0
14 “
0
0
0 1 0 1 0
0
15
0
0
0 0 1 0 1
0
16
0
0
0 0 0 1 0
0
17
1
1
0 0 0 0 1
0
18 “
0
0
1 0 0 0 0
0
19
0
0
0 1 0 0 0
0
20
1
1
0 0 1 0 0
0
21
0
0
1 0 0 1 0
0
22 “
1
1
0 1 0 0 1
0
23
1
1
1 0 1 0 0
0
24
0
0
1 1 0 1 0
0
25
0
0
0 1 1 0 1
0
26 “
1
1
0 0 1 1 0
0
27
1
1
1 0 0 1 1
0
28
1
1
1 1 0 0 1
0
29
1
1
1 1 1 0 0
0
30 “
1
1
1 1 1 1 0
0
31
- 0
1 1 1 1 1
0
32
1
0
0 1 1 1 1
0
33
1
0
0 0 1 1 1
0
34 “
1
1
0 0 0 1 1
0
35
1
1 0 0 0 1
0
36 “
0
0
1 1 0 0 0
0
This table of the output descrambler Zo is equal to the original at scrambler input In (X), what proves that
the pair scrambler - descrambler works perfectly.
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5. System with the pair scrambler-descrambler
The pair scrambler - descrambler can work alone, but usually it works with the coder - decoder (Fig.10).

Fig .10. System with the pair scrambler - descrambler

The length of the scrambler and coder is independent, but normally is equal. In this case, the scrambler
shift - register and coder shift - register is equal, then repeated, so, one of them can be eliminated. This
simplification reduces the system operation time.

6. Project, tests and results
The pair scrambler - descrambler was firstly connected directly one another and it worked perfectly.
After, it was intercalated by the pair coder - decoder and appeared some errors, in the initial transitory
state (alignment), which disappeared in the permanent state.
Next, it was integrated in the global system and the bit error rate BER (Error bits / Total bits) of the
system (BER-measured) was 10-15, what is lesser than the allowed bit error rate of the ITU (International
Telecommunication Union) (BER - ITU) that is 10-12.
The CCITT (Comité Consultatif International Teleffonique Telégraphique) / ITU (International
Telecommunication Union) are international organisations, with norms to regulate the
telecommunications quality.

7. Conclusions
We studied the pair scrambler - descrambler that maintains the channel active, same in the case of clients
absence. This uniformize the signal spectrum.
The pseudo - random sequence becomes more random, when its length increases.
The pair scrambler - descrambler is based in a pseudo random encryptor and decryptor key, that is equal
in the emitter and receiver.
The pair scrambler (encryptor) - descrambler (decryptor) can work directly, but normally, it is
accompanied by the pair coder - decoder.
In global system, the measured BER- measured was 10-15, what is lesser than the allowed BER - ITU that
is 10-12.
The theoretical circuit must have experimental success, if considering some practical rules.
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Abstract
The current production of Shale Oil (SO) is based almost exclusively on North America (United
States and Canada), but it has made a major contribution to the growth of world oil production
over the last few years, being the main factor that has allowed global production to keep up
with world demand for oil. SO production over the past decade is the main reason why oil prices
have remained below $ 100 since 2014. In this paper we study the evolution and future
prospects of SO in order to understand and forecast the scenarios of world oil supply and
demand. The study, based on official EIA data, shows that the initial productivity of new wells
increased significantly over several years, reaching annual growth values of over 30% in 2015
and 2016, but then began to decline significantly. This decline in productivity already turned
to negative values. This confirms the qualitative information that has been reported on the
practical limitations found in the most recent wells and shows that a transition has already
taken place to a new reality in which new wells already have lower production than those put
into operation a year earlier. This new reality shows that technological advances in the SO
extraction industry have already become insufficient to compensate for the progressive
depletion of the best production areas. We predict that a progressive shortage of oil will soon
begin to be noticed and a significant rise in the prices of oil and its derivatives can be expected.
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Shale Oil - Situação actual e perspectivas futuras

Introdução
Neste artigo usamos a expressão “Shale Oil” (SO) para designar o tipo de petróleo extraido de
formações geológicas com permeabilidade muito baixa que precisam de ser fracturadas
hidraulicamente (actividade a que usualmente se chama “fracking”) para permitir ao petroleo fluir
para o poço de extracção. Shale Oil é a expressão mais utilizada para este tipo de petróleo, embora
expressões como “light tight oil” ou simplesmente “tight oil” sejam tambem comuns, em especial
na literatura especializada [1]. O SO tende a ser light (tipicamente com densidades abaixo de 850
kg/m3) e sweet (com conteúdos de enxofre abaixo de 0.5%). Os reservatórios de SO tendem a
distribuir-se horizontalmente, e por isso são usualmente explorados através de poços horizontais,
com sucessivos estágios de fracking.
A produção actual de SO é baseada quase excusivamente na América do Norte (Estados Unidos e
Canadá), mas os valores de produção já atingem uma proporção muito significativa em relação à
produção mundial de petróleo. Alem disso, o crescimento da produção de SO tem sido muito rápido,
e por isso esta produção tem dados um contributo determinante para o crescimento da produção
mundial ao longo dos ultimos anos, sendo mesmo apontado como o principal factor que tem
permitido à produção global acompanhar a procura mundial de petróleo.
Por estes motivos, a produção de SO já ganhou uma importância de grande relevo no contexto
internacional, e o estudo da sua evolução e perspectivas futuras torna-se fundamental para
compreender e perspectivar correctamente os cenários da oferta e procura mundial de petróleo.

Evolução histórica e relevância global do Shale Oil

A produção de petróleo a partir de formações de shale é já muito antiga, mas manteve-se muito
limitada até que, nos finais da primeira década do presente século, aos progressivos
desenvolvimentos tecnológicos ligados ao processos de fracking e dos poços horizontais se juntou
uma conjuntura de preços elevados do petróleo (ver Figura 1, construida com base em dados da
EIA 1) e o acesso fácil ao capital, em resultados das politicas dos bancos centrais para combate à
crise finaneira de 2008 (taxas de juros muito baixas ou negativas, e injecções de dinheiro através de
politicas de quantitative easing) [2]. Devido à conjugação favorável destes factores, assistiu-se, a
partir do final desta década a um crescimento notável produção de SO, como é claramente ilustrado
na Figura 2, construida com base em dados da EIA 2 onde é apresentada a evolução histórica da
produção nos USA desde Janeiro de 2007 até Julho de 2019 3.

Os dados de preço do petroleo WTI, podem ser encontrados no site da EIA, em:
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RWTCD.htm
2
Os dados de produção de SO dos USA, podem ser encontrados no site da EIA, em:
https://www.eia.gov/petroleum/drilling/xls/dpr-data.xlsx
3
Estas datas correspondem ao conjunto total dos dados publicados no Drilling Productivity Report
(DPR) da Energy Information Administration (EIA) - fonte ofical do governo dos USA para
disponibilizar informação relativa à temática da energia.
1
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Figura 1 – Preços do Crude WTI em USD

Figura 2 – Produção de SO nos USA, em barris por dia

A Figura 2 revela tambem claramente a fase de decrescimo de produção de SO que se seguiu à
grande redução de preços do crude iniciada em 2014. Esta queda de preços, evidente no gráfico da
Figura 1, levou os preços do crude WTI dos valores acima dos $100 que prevaleceram até finais de
Julho de 2014 para preços proximos de $50 no final desse ano, e para minimos na casa dos $20 em
Fevereiro de 2016. Naturalmente uma redução de preços desta grandeza levou a uma grande
redução dos investimentos na exploração do SO, resultando na redução de produção a que se
assistiu entre o inicio de 2015 e o final de 2016. A partir desta data, como é ilustrado na Figura 2,
foi retomado o crescimento de produção que predurou até ao momento actual. Esta segunda grande
onda de crescimento de produção de SO foi despoletada pela significativa recuperação dos preços
do crude que, depois dos preços extremamente baixos de Fevereiro de 2016, apresentou uma
recuperação progressiva até valores muito proximos dos $80 em Junho de 2018 (ver Figura 1).
É importante assinalar que, ao longo de todos estes periodos, a exploração de SO sempre resultou
em perdas financeiras para as empresas envolvidas. Isso foi verdade quando os preços do crude
estavam acima de $100, até à queda dos preços de 2014 [2], mas tambem durante a fase de preços
baixos entre 2014 e 2016 [3], e ainda na fase mais recente, posterior a 2016, em que houve novo
crescimento de produção [4]. Estas perdas financeiras continuadas, tanto para as empresas de
exploração e produção como para as empresas de serviços associadas, são relevantes para
compreender não só a evolução passada do fenomeno do SO, mas tambem para compreender as
dificuldades actuais do sector e para prespectivar a sua evolução futura.
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A produção de SO tem sido quase exclusivamente concentrada na América do Norte, principalmente
nos USA e, em muito menor escala, no Canadá. A evolução histórica da produção no Canadá tem
tido um comportamento semelhante ao que se observa nos USA, devido a ter aí condições bastante
próximas, tanto a nivel das tecnologias disponíveis, como da regulamentação e do acesso aos
mercados financeiros. Quantificando, a produção de SO no Canadá rondava os 0.4 Mb/d no final de
2018, face aos 8 Mb/d dos USA na mesma data [5].
Actualmente, o SO tem já uma importância considerável para o equilibrio mundial da oferta e
procura de petróleo. De acordo com os valores mais recentes disponibilizados pela EIA (referentes a
Abril de 2019), a produção de SO dos USA é de 8.3 Mb/d [6]. Considerando a produção do Canadá a
manter os valores do final de 2018, e dessa forma a contribuir com 0.4 Mb/d adicionais, podemos
estimar a produção de SO da América do Norte como 8.7 Mb/d. Uma vez que a produção total
mundial de petroleo atingiu 82.0 Mb/d na mesma data [7], pode-se quantificar a proporção absoluta
de SO na produção mundial de petróleo como sendo 10.6%. Este valor mostra que a produção actual
de SO (USA e Canadá) representa já uma fracção muito significativa da produção mundial de
petróleo.
Para além da importância dos valores absolutos já atingidos pela produção de SO para o presente
equilibrio entre oferta e procura de petróleo, é tambem importante avaliar o papel especifico do
ritmo de crescimento desta produção. Como é sabido, a produção mundial de petróleo apresenta
constrangimentos que foram reconhecidos e discutidos, em particular desde o inicio do presente
século, resultando na popularização do conceito do Peak Oil [6]. Estes constrangimentos resultaram,
entre outros efeitos, numa progressiva escassez produção em relação à procura que provocou a
subida dos preços do petróleo. Esta subida começou no inicio do presente século e, apesar de fortes
oscilações, afastou definitivamente os preços do petróleo dos valores históricos tradicionais (da
ordem dos $20 por barril - corrigidos pela inflação para valores actuais) que basicamente se
mantinham desde o incio do seculo passado. Apesar desta tendência secular de subida, os preços do
petróleo, quando olhados numa perspectiva de longo prazo, atingiram máximos em 2008 e
diminuiram apreciavelmente após a fase de preços acima dos $100 que predurou até 2014 rondando actualmente valores entre os $50 e os $70. Esta correcção de preços afastou da atenção
pública a problemática do Peak Oil. No entanto, na realidade, o problema de expandir a produção
de petróleo para fazer face à procura mundial persiste, tendo sido transitóriamente interrompido
por um rápido crescimento da produção de SO na América do Norte.
De facto, o crescimento da produção de SO ao longo dos ultimos anos tem sido especialmente
relevante. Em particular, a partir de 2011, ou seja, ao longo dos ultimos 8 anos, o SO contribuiu de
forma significativa para o aumento da produção total mundial de petróleo. Para quantificar esta
proporção, recolhemos dados oficiais da EIA respeitantes apenas à evolução da produção de SO dos
USA [7], e respeitantes à produção mundial de petróleo (classificado como crude oil e lease
condensate) [8] e calculamos o crescimento da produção de SO nos USA entre Abril de 2011 e Abril
de 2019 (os ultimos 8 anos) e o crescimento da produção mundial de petróleo entre as mesmas
datas. A relação entre estes dois crescimento de produção indica que o SO dos USA foi responsável
por 79.2% do crescimento total de produção mundial de petróleo ao longo dos ultimos 8 anos. Para
quantificar tambem a contribuição da produção de SO do Canadá, consideramos que a evolução
desta produção terá tido um comportamento proporcional à produção dos USA, e que terá chegado
a Abril de 2019 com um valor absoluto de 0.4 Mb/d. Deste modo, incluindo tambem a contribuição
do crescimento de produção de SO do Canadá a proporção total do crescimento de produção do SO
da América do Norte face ao crescimento mundial de produção de petróleo ao longo dos ultimos 8
anos sobe para 83.0%. Este valor valor ilustra bem a importância do crescimento da produção de SO
para a manutenção do equilibrio entre oferta e procura ao nivel do mercado mundial, ao longo dos
ultimos anos. Por outro lado, o facto deste crescimento de produção ter sido tão necessário para a
manutenção do equibrio mundial, evidencia que a sua interrupção, teria repercussões significativas
nesse mesmo equilibrio, com consequências potencialmente muito significativas, nomeadamente ao
nivel da evolução dos preços do petróleo.
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Caracteristicas específicas e dificuldades do SO

Um dos aspectos que mais diferenciam a extracção de SO do petroleo convencional é o ritmo de
diminuição de produção de cada poço, a partir do momento em que entra em inicio de produção.
Tal como nos poços tradicionais, os poços de SO começam por apresentar a sua produção máxima
logo no inicio de operação, por ser a altura em que o reservatório ainda apresenta a pressão
máxima. No entanto, nos poços convencionais o ritmo de decaimento tipico de produção ronda
normalmente os 8% ao ano, enquanto nos poços de shale oil o ritmo de decaimento inicial é muito
mais elevado, ultrapassando usualmente os 20% no primeiro mês de produção. Naturalmente, estes
ritmos de decaimento de produção reduzem-se progressivamente com o tempo. No entanto, mesmo
com a redução pregressiva do ritmo de decaimento, ao fim do primeiro ano, estes poços apresentam
decaimentos totais da ordem dos 70%, correspondendo a uma média de decaimento mensal superior
a 8% [9,10].
A Figura 3 ilusta a evolução do decaimento de produção mensal de SO do agregado de todos os
poços, de todas as formações de shale, calculado com base nos dados do Drilling Productivity Report
da EIA [7].

Figura 3 – Decaimento mensal da produção do agregado dos poços de SO nos USA

Numa zona de produção (ou, neste caso, no conjunto de todas as zonas de shale dos USA),
coexistem poços recentes e poços mais antigos, alguns já com varios anos de produção. Desta forma
o ritmo agregado de decaimento de produção é inferior ao apresentado pelos poços mais recentes.
Mesmo assim, os valores apresentados na Figura 3, ao longo dos anos mais recentes, tem-se situado
acima de 6% de decaimento mensal. O crescimento dos valores do decaimento ao longo dos
primeiros anos do gráfico decorre do facto de no inicio haver poucos poços a serem colocados em
produção, pelo que a media de idades dos poços era signicativamente mais alta. Desta forma a
proporção de poços antigos era muito superior, e como estas poços apresentam ritmos de
decaimento mais baixos, o agregado da produção apresenta tambem valores mais baixos. No
entanto, desde o inicio da fase de maior expansão da exploração de SO, por volta de 2011, a
proporção de novos poços a um ritmo muito mais elevado, levou ao aumento do ritmo agregado de
decaimento, que tendeu a estabilizar em niveis acima dos 6% mensais. É interessante notar a
redução limitada dos valores de decaimento durante a fase de menor investimento que se seguiu à
queda de preços do petroleo em 2014. Nessa fase, assistiu-se a uma redução do número de poços a
serem colocados em operação, o que resultou, pontualmente, numa alteração da proporção entre
poços novos e poços mais antigos. Destas elevadas percentagens de decaimento de produção resulta
que uma grande proporção dos novos poços que entram em funcionamento apenas contribuem para
recuperar a perda de produção dos poços já anteriormente em operação, e apenas uma proporção
residual contribui para um aumento efectivo da produção agregada de SO. Os dados do DPR
permitem calcular que 81.5% dos poços que entraram em funcionamento em Abril de 2019 foram
necessários para compensar a redução de produção dos poços anteriormente em operação, e apenas
18.5% ficaram disponíveis para aumentar a produção agregada. Este comportamento é comunmente
referido na literatura da especialidade como o efeito de threadmill e leva a que reduções limitadas
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no ritmos de investimento (e por isso de abertura de novos poços) tenham um resultado muito
sensivel na produção final de SO. Como exemplo, no caso dos valores referidos para Abril de 2019,
uma redução de apenas 20% no esforço de abertura de novos poços seria suficiente para que a
produção agregada de SO dos USA passasse de crescimento para decrescimento.
Evolução tecnológica e productividade na extracção de SO
É importante realçar que ao longo dos ultimos anos, e em particular na sequência da descida de
preços do petróleo a partr de 2014, as empresas de exploração e produção de SO realizaram um
esforço para conseguir ganhos de eficiência nos seus processos de forma a reduzir custos e a
aumetar a produtividade. Estes esforços incluiram uma evolução acelerada na introdução de
progressos técnicos como o aumento do comprimento dos poços horizontais, o aumento da
intensidade de fracking associado a cada poço (com maior numero de estágios e aumento da
quantidade dos propantes utilizados), a perfuração de vários poços a partir de um rig montado num
único local (em inglês, pad drilling), e ainda uma tentativa de densificação adidcional de poços nas
zonas mais produtivas [11, 12]. Estes esforços resultaram num aumento da produção incial dos
poços entrados em funcionamento ao longo dos ultimos anos. No entanto, mais recentemente, em
particular a partir da segunda metade de 2018, tem surgido muitas referências que apontam para
que se tenham atingido os limites uteis da maioria destes progressos técnicos, nomeadamente ao
nvel da extensão do comprimento dos poços, e da sua densificação [13, 14]. Um outro aspecto
determinante para a productividade futura dos poços de SO é o progressivo esgotamento das
localizações ainda livres para abertura de novos poços nas zonas de maior produtividade. Estas
zonas, usualmente designadas por sweet spots, tem concentrado os esforços de investimento, em
particular desde que a descida de preços do petroleo levou a empresas de exploração a tentar
optimizar ao máximo os recursos aplicados. Porém, as informações mais recentes apontam para que
na maioria das grandes formações de shale dos USA, estas zonas estejam já a atingir os limites de
exploração [15].
Para perceber se estas dificuldades recentemente identificadas já estão a apresentar reflexos
práticos em termos de productividade dos poços, realizamos um estudo quantitativo baseado nos
dados do Drilling Productivity Report da EIA [7]. Este relatório inclui informação sobre a produção
de shale oil em cada mês e tambem sobre o decaimento de produção dos poços já anteriormente
em operação. Estes dados permitem calcular a produção agregada que em cada mês é acrescentada
pela entrada em funcionamento de todos os poços completados nesse mês. Este relatório inclui
tambem informação detalhando o número de poços colocados em operação em cada mês. A partir
destes dados calculamos então a produção mensal inicial média por poço dos poços colocados em
operação, mês após mês. O nosso estudo mostra que a produtividade inicial dos novos poços
aumentou significativamente durante varios anos, atingindo valores de crescimento anual superiores
a 30% em 2015 e 2016 e depois começou a diminuir de forma rápida, mas ainda apresentando
valores de crescimento superiores a 10% até ao inicio de 2018. Desde aí a nossa análise aponta para
a continuação desta descida de productividade, que passou já para valores ligeiramente negativos,
da ordem de -1%, no corrente ano de 2019. Este estudo confirma as informações qualitativas que
tem vindo a ser reportadas sobre as limitações práticas encontradas nos poços mais recentes e
mostra que já ocorreu uma transição para uma nova realidade em que os novos poços já apresentam
menor produção do que os colocados em operação um ano antes. Esta nova realidade demonstra
que os progressos tecnologicos na indústria de extracção de shale oil já se tornaram
insuficientemente rápidos para compensar o progressivo esgotamento das melhores zonas de
produção.

Perspectivas futuras do Shale Oil

Esta nova realidade de redução da productividade dos novos poços de SO vem agravar
considerávelmente as perspectivas da indústria de extracção de shale oil dos USA, já mergulhada
nas dificuldades económicas e financeiras anteriormente referidas. Nestas circunstâncias, pareceria
inevitável uma redução do esforço de investimento na abertura de novos poços e, de facto, esta
redução já está a ocorrer no momento actual (ver por exemplo [16]).
Esta realidade qualitativa já está a ter reflexos concretos em indicadores quantitativos especificos
da indústria de shale. A figura 4, construida com base nos dados disponibilizados pela Baker
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Hughes 4, mostra a evolução do número de rigs em funcionamento nos USA e ilustra que desde o
início de 2019 se tem verificado uma redução, ainda em fase inicial, mas com tendência de
aceleração.

Figura 4 – Número de Rigs em operação nos USA

Na Tabela 1 são apresentados os dados numéricos do ultimo ano dos rigs dedicados à exploração de
petróleo nos USA, obtidos da mesma fonte referenciada para os dados da Figura 4.
Tabela 1 – Número de Rigs dedicados à exploração de petróleo em operação nos USA ao longo do ultimo ano
2018-11-16

888

2018-12-14

873

2019-01-11

873

2019-02-15

857

2019-03-15

833

2019-04-12

833

2019-05-10

805

2019-06-14

788

2019-07-12

784

2019-08-16

770

2019-09-13

733

2019-10-11

712

2019-11-08

684

No mesmo sentido, os dados mensais dos novos poços perfurados e dos novos poços colocados em
operação (isto é, já sujeitos ao processo de fracking, ligados a estruturas de produção e transporte
do petróleo, e abertos para produção operacional) já começaram a reflectir esta nova realidade.

Os dados numéricos relativos ao numerod e rigs em operação nos Usa podem ser encontrados no
site da Baker Hughes, uma das maiores companhias internacionais de serviços relacionados com a
produção de petróleo, que é considerada a fonte de referencia para dados de rigs em operação a
nivel mundial, em:
https://bakerhughesrigcount.gcs-web.com/na-rig-count
4
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Figura 5 – Número de Rigs em operação nos USA

A figura 5, construida com base em dados da EIA 5, ilustra esta informação através de três séries
temporais com valores mensais: o número de novos poços perfurados, o número de novos poços
colocados em operação, e o número acumulado de poços que já se encontram perfurados mas ainda
não foram colocados em operação (estes ultimos são usualmente designados por DUC – drilled but
uncompleted). Estas dados mostram que o número de poços perfurados teve o seu máximo em
Outubro de 2018, e tem vindo a sofrer uma redução deste aí, enquanto o numero de poços
colocados em operação continuou a crescer até ao momento actual. Este fenómeno parece natural,
uma vez que, colocadas perante dificuldades financeiras, as empresas de extracção são levadas a
reduzir o esforço de investimento na fase inicial de perfuração dos poços e a apostar na
operacionalização de poços em que esse investimento já foi efectuado préviamente.
Na figura 5 é visivel uma redução do numero de DUCs. Esta redução, começada em Março de 2019,
tem-se vindo a acentuar e resulta do facto de o numero de operacionalização de poços ter nessa
data passado a ultrapassar o numero de poços perfurados. Naturalmente, esta tendência permite
transitóriamente manter um elevado numero de poços a entrar em funcionamento, com o
correspondente impacto na produção agregada de SO, mas tende a reduzir o stock de poços
previamente perfurados mas ainda por operacionalizar, pelo que a sua duração será limitada no
tempo.
Como mencionado antes, a partir da situação actual, uma redução de apenas 18.5% no esforço de
operacionalização de novos poços resultaria na estabilização da produção de SO dos USA, e uma
redução maior já resultará em progressiva redução dessa produção. A partir deste facto
compreende-se que um momento de inflexão na evolução da produção de SO, de crescimento para
decrescimento (que a longo prazo é sempre inevitável devido ao esgotamento progressivo das
reservas) pode ocorrer com relativa facilidade. Na nossa opinião, e tendo em conta os multiplos
factores envolvidos, esse momento de inflexão já não deverá estar muito distante no tempo,
havendo mesmo boas hipóteses de ocorrer já em 2020.

Conclusão

A produção de Shale Oil (SO) nos USA cresceu muito ao longo da ultima década e foi o principal
motivo para que, desde 2014, os preços do petróleo se tenham mantido abaixo da barreira dos $100.
No entanto, esta produção sempre gerou resultados financeiros negativos para o agregado das
empresas envolvidas. Recentemente, os mercados financeiros começaram a reconhecer este facto,
reduzindo as oportunidades de financiamento, e forçando as empresas de exploração e produção de
SO a comprimir os seus custos de operação de forma muito significativa. A esta nova realidade
Os dados numéricos relativos aos poços DUC, podem ser encontrados no site da EIA, em:
https://www.eia.gov/petroleum/drilling/xls/duc-data.xlsx
5
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económico-financeira juntaram-se recentemente sinais claros de inversão na produtividade dos
poços de SO. Devido a importantes progressos técnicos, esta produtividade cresceu
significativamente ao longo dos últimos anos, mas as notícias mais recentes apontam para sinais do
fim desta tendência. A nossa análise dos dados oficiais da Energy Information Administration (EIA),
do governo dos USA, confirma, quantifica, e situa no tempo esta inversão na tendência de aumento
de productividade dos poços de SO. A nossa análise aponta tambem para que os primeiros sinais de
forte redução de investimento já se tenham tornado visíveis em diversos indicadores técnicos como por exemplo no número de Rigs em operação e no inicio da redução do numero de poços já
perfurados mas ainda não completados e operacionalizados. É de esperar que, a relativamente
curto prazo, a redução do esforço de investimento das empresas de exploração e produção de SO,
em conjunto com o extremamente rápido ritmo de deplecção dos poços a partir do momento em
que são colocados em operação, venha a resultar numa transição de crescimento para redução da
produção agregada de SO dos USA. Dada a escala muito significativa que esta produção atingiu face
ao balanço mundial de produção e procura de petróleo, é previsivel que esta inversão da tendência
de produção de SO nos USA venha a ter reflexos muito importantes no mercado mundial de
petróleo. Na nossa opinião é de esperar que, a relativamente curto prazo, se comece a notar uma
progressiva escassês de petróleo, e se assista a uma subida significativa dos preços do petróleo e
dos seus derivados.
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Abstract
Smart ventilation is a process to continually adjust the ventilation system in time, and
optionally by location, to provide the desired IAQ benefits while minimizing energy consumption
and other non-IAQ costs (such as thermal discomfort or noise). The use of Smart ventilation
systems not only provides better IAQ, more adjusted to pollutant production and concentration
but also facilitates the reduction of energy consumption. The design criterion is the use of
exposure to a pollutant generated indoors (often CO2) and the risk of condensation related to
ambient relative humidity (RH). A minimum air flow for periods without occupants is also often
required to ensure acceptable IAQ when occupants return home and to minimize the risk of RHrelated condensation. In this paper, using the CONTAM software, a sensitivity analysis of a 2
bedroom apartment, located on the 2nd floor of a multifamily building, located on the outskirts
of Porto city, was performed. The selected ventilation systems are intended to represent the
vast majority of ventilation systems installed in residential buildings in Portugal. As a main
conclusion of the sensitivity analysis, it can be noted that the smart ventilation sizing criteria
adopted, namely, in Spain and France, are quite restrictive when applied to the most common
systems in Portugal.
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Ventilação inteligente: uma contribuição para o
edifício inteligente
1. Introdução
Na União Europeia, é geralmente entendido que os edifícios representam cerca de 40% do
consumo final de energia e 36% das emissões de dióxido de carbono (CO2). Portanto, a redução
do consumo de energia relacionado com os edifícios é uma questão fulcral no objetivo da
redução das emissões de gases com efeito de estufa [1]. Os sistemas de ventilação, mais
concretamente as taxas de renovação horária (ou os respetivos caudais) em uso, são
responsáveis por grande parte da energia consumida.
Apresenta-se na Tabela 1 uma análise comparativa dos principais sistemas de ventilação usados
em Portugal. De referir que foi excluída a análise da ventilação híbrida por atualmente não ser
corrente em Portugal.
Tabela 1 Análise comparativa dos sistemas de ventilação mais frequentemente utilizados em edifícios de habitação
em Portugal [2]
Sistemas

Vantagens

Desvantagens
- Caudais e padrão de escoamento
variáveis, podendo haver fases em que é
necessário incrementar a ventilação por
abertura de janelas.

- Sem consumo de energia para o seu
funcionamento.
Ventilação natural
(VN)

- Baixo custo do sistema (instalação,
operação e manutenção).
- Sem ruído emitido pelo funcionamento do
sistema.

- Forte suscetibilidade à influência do
vento, o que implica a utilização de
soluções construtivas adequadas para que
este não seja prejudicial.
- Possibilidade de inversão de fluxo em
condutas na presença de gradientes
térmicos reduzidos ou desfavoráveis (por
exemplo, no verão).
- Espaço ocupado por condutas.
- Custo do sistema.
- Custo de manutenção.

Ventilação
mecânica
centralizada (VMC)

Ventilação mista:
ventilação
mecânica
descentralizada
(ventiladores em
cada habitação e
frequentemente só
na cozinha)

- Permite assegurar em contínuo as
renovações horárias pretendidas.

- Consumo de energia.

- Maior eficiência na extração de poluentes
na fonte (por exemplo, produção de
humidade nas instalações sanitárias).

- Quando desligado, a ventilação fica
reduzida a valores excessivamente
reduzidos.

- Possibilidade de recuperação de calor.

- Nível de ruído nos casos de
implementação deficiente, o que
acontece frequentemente.

- Menor consumo de energia que o sistema
VMC.
- No caso de funcionamento intermitente
recorre-se a renovações horárias elevadas
somente quando são necessárias
(utilização dos compartimentos de
serviço).

- Custo do sistema, manutenção e consumo
de energia menor do que no sistema VMC,
mas maior do que na VN.
- Nível de ruído maior que no sistema VMC e
que na VN.
- Espaço ocupado por condutas.
- Correntemente, funciona de modo
intermitente, não assegurando em
permanência os caudais de ventilação.
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O dimensionamento de sistemas de ventilação pressupõe o conhecimento das exigências
regulamentares ou o cumprimento de normas ou recomendações aplicáveis à ventilação de
edifícios de habitação. O limite superior das taxas de ventilação é estabelecido, se existir,
tendo em conta critérios de conservação de energia. Para estabelecer o limite inferior, existem
correntemente duas metodologias [3]:
- método prescritivo: definição de um caudal de ventilação de ar novo, usualmente
expresso por unidade de área, unidade de volume (esta definição dá origem ao
parâmetro renovações horárias - Rph [h-1]) ou por pessoa;
- método exigencial: definição dos limites da concentração dos potenciais poluentes ou
odores de modo a limitar a exposição máxima.
No método prescritivo, os requisitos são assegurados por soluções concretas evitando-se a
especificação dos reais objectivos a cumprir. Estes requisitos são normalmente pouco
complexos e fáceis de entender pelos projectistas e instaladores. No entanto, esta metodologia
pode restringir a inovação, nomeadamente, em termos de novos sistemas.
O método exigencial recorre a dois critérios: critério sensorial e de saúde. Normalmente, o
critério sensorial é determinante. Este método tem vantagens sobre o método prescritivo [3]:
obriga a obter e fornecer informação sobre os sistemas de ventilação de Aquecimento,
Ventilação e Ar condicionado (AVAC) e permite atacar o problema da maneira mais eficiente,
através do controlo na fonte. Conjugando estes factores, obtêm-se taxas de ventilação
inferiores e um consumo mais racional (inferior) de energia.
A regulamentação e normalização portuguesa relativa a habitações recorre ao método
prescritivo. Apresenta-se na Tabela 2 um resumo das principais exigências na conceção de
sistemas de ventilação para edifícios de habitação em Portugal.
Tabela 2 Resumo das exigências de ventilação para edifícios habitacionais em Portugal (adaptado de [4], [5] e [6])
Documento
regulamentar ou
normativo

Taxa de
ventilação
global

Admissão

Extração

Salas

Quartos

NP 1037-1: 2015

1 Rph; com
lareira ≥ 4 Rph

1 Rph

NP 1037-2: 2009
(Materiais não
classificados)

Máx (Vol;
22×nocup)
[m³/h]

Máx (Vol;
18×nocup)
[m³/h]

REH-2013

Inst. sanitária Inst. sanitária
com banho
sem banho
(VN)(a): ≥
(VN): ≥ 45 m³/h (VN): ≥ 30 m³/h
60 m³/h e
e
e
4 Rph
4 Rph
4 Rph
(VM)(a): 2×Vol
(VM):
(VM):
m³/h;
Máx(4×Vol;30); Máx(4×Vol;30);
ponta (VM):
ponta (VM):
ponta (VM):
180 m³/h
45 m³/h
45 m³/h
Cozinha

≥ 0,4 Rph
≥ 0,6 Rph no
verão

Notas:
- Abreviaturas: Máx - Máximo; nocup - n.º de ocupantes; VM - Ventilação mecânica; VN - Ventilação natural; Vol volume;
- a: é necessário prever caudal de admissão de ar para os aparelhos de combustão do tipo A (4,3Potência
nominal [kW] m³/h) e B (5 Potência nominal [kW] m³/h).

A fim de conciliar questões de economia de energia e de Qualidade do Ar Interior (QAI), tem
aumentado o interesse por sistemas de ventilação inteligente.
A ventilação inteligente é um processo para ajustar continuamente as taxas de ventilação, no
tempo e no espaço, de modo a fornecer os benefícios desejados de uma melhor QAI e
simultaneamente minimizar o consumo de energia e outros critérios de dimensionamento do
ambiente interior (ex.: desconforto térmico ou ruído) [7]. Um sistema de ventilação inteligente
é composto, nomeadamente, pelos seguintes componentes principais:
- grelhas de admissão e exaustão de ar (ex.: autorreguláveis e higrorreguláveis);
- sensores (ex.: CO2 ou HR), colocados centralmente ou distribuídos;
- ventiladores de admissão ou extração;
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-

sistema de controle (algoritmo de controle), local ou centralizado;
rede de condutas.

O uso de sistemas de ventilação inteligente não apenas proporciona melhor QAI, mais ajustado
à produção e concentração de poluentes mas também facilita a redução do consumo de energia
[1]. Apresentam-se de seguida alguns dos requisitos dos sistemas de ventilação inteligente,
Figura 1 [7]:
- um sistema de ventilação inteligente atua em função da qualidade do ar exterior
(incluindo temperatura e humidade), nível de ocupação dos espaços e concentração
dos poluentes no interior. Pode, inclusive, ajudar no arrefecimento passivo do edifício
através da ventilação noturna.
- a admissão de ar novo pode ser feita por meios naturais ou mecânicos;
- um sistema de ventilação natural com apenas controle manual pelos ocupantes não é
um sistema de ventilação inteligente porque este não é ajustado continuamente;
- um sistema de ventilação com caudal de ar constante não pode ser considerado
"inteligente";
- um sistema de ventilação em que a deteção de ocupação é usada para ajustar as taxas
de ventilação em cada compartimento é considerado “inteligente”;
- um processo pelo qual a taxa de ventilação é controlada apenas por um “relógio”, o
qual muda aquela taxa algumas vezes por dia, não é considerado como "inteligente";
- o ajuste contínuo do sistema de ventilação não deve, em nenhum caso, levar a um nível
de QAI, consumo de energia, conforto térmico ou ruído inaceitáveis;

Ajusta
continuamente
o sistema de
ventilação
Minimiza
consumo de
energia

Fornece
QAI

Ventilação
inteligente

Melhora o
conforto
térmico

Minimiza o
ruído

Minimiza
custos

Figura 1 – Contributos mais significativos dos sistemas de ventilação inteligente [7]
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2. Regulamentação e princípios de dimensionamento
A Diretiva Europeia relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios [2010/31], com a redação
dada pela última alteração [2018/844], preconiza a sensibilização dos proprietários e ocupantes
de edifícios para o valor inerente à automatização dos edifícios, na qual se inclui a ventilação
inteligente, e à monitorização eletrónica dos sistemas técnicos de modo a dar maior confiança
aos ocupantes quanto às poupanças efetivas destas novas funcionalidades avançadas.
Alguns países já implementaram normas e regulamentos relativos à ventilação que integraram
progressivamente a possibilidade de estratégias de ventilação inteligente, incluindo sistemas
de ventilação em função das necessidades (Demand-Control Ventilation - DCV) em edifícios
residenciais. Ao mesmo tempo, os regulamentos de desempenho energético também incluíram
gradualmente a possibilidade de usar fatores corretivos/minorativos (de economia) da energia
de climatização, derivados da utilização destes sistemas [1].
De acordo com a Diretiva 1254/2014, relativa à rotulagem energética dos sistemas de ventilação
residenciais, para sistemas DCV é possível utilizar um fator de correção de 0,85 ou 0,65 no
cálculo do consumo de energia. Na normalização holandesa, o fator de redução pode variar
entre 0,52 e 0,95. O fator corretivo afeta o caudal de ar que o sistema devia ser capaz de
fornecer originalmente (sem recurso a sistemas inteligentes) [7], [8].
Dados estes incentivos, as estratégias de DCV têm sido usadas há mais de 30 anos,
principalmente na França e na Bélgica. Em janeiro de 2019, 33 sistemas na França, 35 na
Bélgica, 22 na Espanha e mais de 37 na Holanda receberam uma Aprovação Técnica por
organismos nacionais (ex.: Documento de Idoneidad Técnica – Espanha - e Avis Techniques França). A maioria destes sistemas usa estratégias baseadas no controle de CO2 ou humidade
[1].
Em geral, os sistemas de ventilação inteligente devem comprovar o seu desempenho
relativamente à QAI por meio de abordagens baseadas em critérios de desempenho (método
exigencial) [1]. Em função deste método exigencial, correntemente estes sistemas são
comparados a sistemas de caudal de de ar constante ("abordagem de equivalência") ou a limites
de medição de QAI [8].
Na Tabela 3 apresenta-se o critério de dimensionamento em alguns países europeus baseado no
método exigencial constante de regulamentação nacional.
Tabela 3 – Princípios de equivalência para ventilação inteligente e / ou DCV em alguns regulamentos de construção
residencial [1], [8]
País
Indicadores calculados de QAI
Caudal de ar mínimo
Por pessoa, durante a estação de aquecimento:
Função do número e
Holanda
Exposição cumulativa de CO2 acima de 1200 ppm
tipo de ocupantes
< 30 000 ppmh
Por compartimento, durante a estação de aquecimento:
a)

Exposição cumulativa de CO2 acima de 2000 ppm
< 400 000 ppmh;

França
b)

Número de horas com HR superior a 75%
< 600 h na cozinha,
< 1000 h nas instalações sanitárias,
< 100 h nos outros compartimentos
Por compartimento, durante o ano:
a)

Espanha
b)

Concentração média de CO2
< 900 ppm

Exposição cumulativa de CO2 acima de 1600 ppm

Caudal mínimo 10-35
m³/h, de acordo com o
número de quartos

5,4 m³/h em cada
compartimento, durante
períodos de inocupação

< 500 000 ppmh

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

568

O critério comum em todos os métodos anteriores é o uso da exposição a um poluente gerado
dentro de casa (muitas vezes o CO2) e o risco de condensação relacionado com a humidade
relativa ambiente (HR). Um caudal de ar mínimo para períodos de inocupação também é
frequentemente necessário, a fim de garantir uma QAI aceitável quando os ocupantes
regressam à habitação e para minorar o risco de condensação relacionado com a HR [1].
O fator chave da ventilação inteligente é usar sistemas de controle para ventilar mais (melhor)
quando esta ventilação é vantajosa em termos de energia e/ou QAI e ventilar menos quando
isso proporciona uma desvantagem. O objetivo fundamental é reduzir o consumo de energia (e
os custos) da ventilação, mantendo o mesmo nível de QAI (ou melhorando-o) em comparação
com um sistema de caudal constante [8], [9].
Uma recente meta-análise de 38 estudos de sistemas de ventilação inteligente com controle
baseado em CO2, humidade, CO2 combinado com TCOV (Compostos Orgânicos Voláteis Totais),
ocupação ou temperatura exterior mostrou que a economia de energia da ventilação pode ir
até 60%, sem comprometer a QAI ou pode até melhorá-la. No entanto, a meta-análise incluiu
também alguns resultados menos favoráveis, com consumo excessivo de energia, até 26% [8],
[9], [10].
Relativamente aos sistemas de controle, investigação recente nos EUA-Califórnia concluiu que
a ventilação com base na ocupação é menos eficaz que que a ventilação com base na
temperatura exterior (neste caso, a grande maioria da economia de energia realiza-se no
aquecimento e as taxas de ventilação globais aumentaram entre 0% e 42%, com aumentos
típicos entre 15 a 20%) [11], [12].

3. Análise de sensibilidade
Através de simulação recorrendo ao software CONTAM [13], realizou-se uma análise de
sensibilidade de um apartamento T2, situado no 2º piso de um edifício multifamiliar de 4 pisos
e 8 apartamentos (tipologias T3 do lado esquerdo e T2 do lado direito), localizado na periferia
da cidade do Porto. As soluções construtivas, de simulação e de produção de poluentes internos
(vapor de água e CO2) são apresentadas em [14].
Os sistemas de ventilação natural 1 e 2 são apresentados em [14] e são essencialmente
dimensionados, sistema 1, de acordo com a NP 1037-1 [4], e, sistema 2, com base na mesma
norma mas com permeabilidade reduzida da envolvente.
O sistema 3 de ventilação mista é essencialmente dimensionado de acordo com a prNP 1037-5
[15] e apresenta as seguintes principais características diferenciadoras em relação aos sistemas
1 e 2 [16]:
- consideração de dois setores de ventilação independentes (cozinha + restantes
compartimentos);
- funcionamento da ventilação mecânica somente para os caudais máximos (de ponta) de
funcionamento da cozinha e instalações sanitárias.
Os sistemas de ventilação selecionados pretendem representar a grande maioria dos sistemas
de ventilação instalados em edifícios residenciais em Portugal.
De forma a abranger as diferentes realidades climáticas do país, estendeu-se a análise às
cidades de Bragança, Lisboa e Faro.
Para aquilatar da respetiva adequação aos critérios da ventilação inteligente, as respetivas
renovações horárias e parâmetros de dimensionamento (adotados em Espanha e França)
encontram-se apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 Renovações horárias e parâmetros de dimensionamento da ventilação inteligente em função
ventilação simulados
Françaaquecimento
Rph, aquec Rph, arref Cozinha
WC
 CO2 >
HR >
2000
75%
Tipo de sistema
Cidade


ppm
[h]
[ppmh]
0,96
0,85
37586
Bragança
1283
1,24
0,92
2026
1070
Porto
SISTEMA BASE INICIAL de VENTILAÇÃO
1
NATURAL [14]
1,07
1,33
17145
1300
Lisboa
1,25
0,98
17013
954
Faro
0,69
0,56
557876
1570
PERMEABILIDADE AO AR REDUZIDA [14]
Bragança
(sistema 1, sem estores, com grelhas de
0,76
0,61
493415
1485
Porto
admissão autorreguláveis a 2 Pa com
0,68
0,75
507443
1556
Lisboa
2
caixilharia de classe 4 de permeabilidade ao
ar, com porta de patamar de baixa
0,76
0,64
473841
1192
Faro
permeabilidade e sem grelha fixa de admissão
na cozinha)
0,18
0,25
4518162
5663
SISTEMA BASE INICIAL de VENTILAÇÃO MISTA
Bragança
[16]
0,21
0,26
3704965
5363
Porto
(portas interiores abertas; grelha de admissão
0,24
0,43
3391058
4942
Lisboa
3
na cozinha de abertura autorregulável
durante funcionamento da exaustão
0,24
0,29
2625689
3182
Faro
mecânica)

dos sistemas de
Espanhaanual
Cozinha

Cozinha

CO2
média
[ppm]

 CO2 >
1600
ppm
[ppmh]

659

800338

635

612918

590

399682

638

577624

821
779

1866247
1474714

733

1279829

790

1529151

1431
1278

6461542
5140841

910

1035384

1146

3314742

Na tabela 4, as células a sombreado representam os valores simulados, para os sistemas de
ventilação e condições climáticas em estudo, que excederam os limites dos critérios de
dimensionamento internacionalmente adotados. Constata-se que os critérios de
dimensionamento da ventilação inteligente adotados em Espanha e França são bastante
restritivos quando aplicados aos sistemas mais usuais em Portugal. A título exemplificativo para
o sistema 3, apresenta-se na Figura 2 a frequência da humidade relativa no WC em Bragança
na estação de aquecimento. Verifica-se que em cerca de 97,5% do tempo a humidade relativa
é superior a 75%.

Frequência

Sistema 3: Bragança - WC - aquecimento
5000
4000
3000
2000
1000
0

Frequência
% acumulada

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0 10 20 30 40 50 60 75 80 90 100 >
Humidade Relativa [%]
Figura 2 - Sistema de ventilação 3, WC. Humidade relativa na estação de aquecimento

Em função dos resultados obtidos, poderá optar-se por duas vias (ou um compromisso entre as
duas):
- ventilar mais e melhor (ex.: com caudais mais elevados e mais perto da fonte) quando
esta ventilação é vantajosa em termos de energia e/ou QAI;
- adotar critérios não tão restritivos e mais adaptados ao clima português.
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4. Conclusões
Para o desenvolvimento criterioso dos sistemas de ventilação inteligente, podem identificar-se
algumas questões que exigem maior atenção [9], tais como:
- quais são os poluentes relevantes para o sistema de controle da ventilação residencial?
podemos detetá-los com exatidão suficiente?;
- podemos ignorar os poluentes provindos dos materiais quando as habitações estão
desocupadas? Podemos ignorar poluentes do ambiente exterior?;
- podemos detetar de forma fiável a ocupação?;
- os critérios de dimensionamento devem acautelar também o risco de condensação
superficial, nomeadamente nas pontes térmicas.
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Abstract
Gorongosa National Park (PNG) was created in 1960 and has 4,067 km2 that make up the
Gorongosa Mountain and as local communities living near the nature park. This work consists of
the characterization of traditional dwellings in the natural park, presents as building typologies
created, where land constructions are recurrent, and the most common technology is the
covering earth in wood structures with different geometries, different shapes and dimensions.
. The results of the laboratory tests performed and that allow us to analyze how the resources
to be used in these constructions are presented. The material used as raw material in earth
construction consists only of the mineral phase of the soil. This phase consists of minerals of
varying size, ie clay, silt and sand, which are also mixed in varying proportions. As for the visual
classification of colors can say that the soil is thin with obvious plasticity and the same is found
in clods. With a dark color (black) and organic smell. The results show that the soils present a
strong plasticity index, a high liquidity limit and a plasticity limit above the maximum
recommended by the CRATerre group. According to the Unified Classification (ASTM, 2006),
which is based on granulometry and plasticity, or soil classified as SC - Clay Sand. According to
AASHTO classification (AAHSTO M145) or individual classification as: A-7-6 (4). Despite the
presence of organic matter, do not consider that the soil can be classified in group A-8.
According to GTR15 Classification or individual classification as A2. Despite the presence of
organic matter, do not consider that the soil can be classified in group F1.

Keywords
African traditional building, Constructive characterization, Técnicas de construção em terra,
Soils
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Caracterização do solo de construções de terra
em Moçambique
1. Construção em Moçambique e o uso da terra

Até ao século XIX, os conhecimentos sobre a arquitetura tradicional Africana Subsaariana
eram pouco conhecidos pelos Europeus. Inicialmente no seculo XVI os assentamentos
africanos foram descritos como impérios poderosos providos de palácios imponentes e cidades
majestosas, ocultas no interior das florestas ou nas margens dos desertos. No entanto, já na
era do colonialismo, estes assentamentos passaram a ser descritos como “produção de
selvagens e miseráveis conjuntos de palhotas” de forma a inferiorizar racialmente o povo e
cultura africana. Manifestação contraria aos entusiasmos descritos inicialmente [1].
Na África pré-colonial, o conceito de casa não era o mesmo com o conceito europeu. Além
das questões culturais, a estrutura familiar, que era na sua maioria polígama, moldou o
conceito de lar [1].
No final do século XIX, havia dois tipos de casas tradicionais pertencentes aos grupos acima
mencionados em Moçambique. Referimo-nos à planta retangular de quatro águas presente na
região norte e a casa de planta circular com telhado cónico existente na região sul do país.
Em ambos os tipos de edifícios as paredes foram construídas com uma estrutura vertical da
entramado de madeira, geralmente maticada com terra e pedra. Folhas de palmeira ou capim
foram utilizadas para cobertura [1]. Estas técnicas e materiais de construção da arquitetura
africana continuam a ser utilizados em Moçambique.
O tipo de construção comum em áreas rurais são construções tradicionais, estas edificações
contêm tecnologias construtivas resultantes do conhecimento desenvolvido ao longo de
muitas gerações, de forma a melhor se adaptarem ao meio ambiente, usando recursos locais.
A aplicação de materiais locais torna a construção mais barata, pois geralmente estes são
transformados e aplicados pelo próprio dono da habitação. São também menos dispendiosos
pois são materiais de fácil acesso. A madeira e o colmo são aplicados sem tratamento pelo
que, reagindo por vezes a chuvas fortes, não têm uma duração muito longa, sendo necessária
a sua substituição periódica, feita com facilidade. De acordo com os conceitos de
sustentabilidade, devem-se preservar e promover os conhecimentos e a criatividade da
população, melhorando-as e enquadrando-as com regras simples [2].
O continente africano caracteriza-se por grande heterogeneidade etnográfica, em que cada
grupo ou subgrupo étnico possui características socioculturais particulares e diferentes entre
si. No entanto, no que concerne às características construtivas, as diferenças são muito
poucas, uma vez que os materiais mais usados são os paus caniços, colmos, macuti, madeiras,
adobe e pedra, que se encontram facilmente por todas as regiões [3].
Em Moçambique, as técnicas de construção mais recorrentes são a construção da terra. A
construção da terra é entendida como qualquer atividade que utiliza a terra como matériaprima. O CRATerre-Centro Internacional da construção em Terra definiu um diagrama, onde
reproduz as diferentes técnicas de construção que utilizam a terra como matéria-prima. Este
diagrama é uma síntese das diferentes técnicas de construção em terra, as quais se
subdividem sob a forma monolítica e portante; alvenaria portante; enchimento ou proteção
de uma estrutura de suporte [4].
Em particular, em Moçambique, os edifícios com terra são comuns onde a tecnologia mais
comum é o uso da terra como material de recobrimento [5].
Este trabalho consiste em várias etapas, que são definidas de acordo com as tarefas a serem
desenvolvidas e suas metodologias a serem aplicadas: levantamento documental de arte
prévia em Moçambique e outros países africanos com condições e climas semelhantes;
Definição de estudos de caso: identificação das aldeias estudadas, critérios de levantamento
e cadastros; Visita a aldeias e estudo de soluções e colheita de solos.
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2. Ensaios laboratoriais

Para a realização dos ensaios laboratoriais previamente foi feita a preparação da amostra de
solo recolhida em campo com a secagem em estufa. O comportamento de um determinado
solo é função da quantidade de: argilas, siltes e areias, e também da quantidade de água
presente nesse solo. Uma etapa fundamental no conhecimento das propriedades do solo torna
por isso necessário que previamente se proceda à sua caracterização com recurso a ensaios
específicos para o efeito.

2.1. Análise granulométrica

O ensaio foi desenvolvido segundo a norma ASTM D 6913 [9], a análise granulométrica consiste
na determinação da distribuição das partículas em percentagem do peso total de acordo com
as suas dimensões, é de referir, que para as partículas de maiores dimensões a composição
granulométrica é encontrada por peneiração e para as mais finas por sedimentação. Uma vez
que o solo em estudo apresenta partículas com dimensões superiores a 0,075 mm (peneiro n.
º200) utiliza-se o método da peneiração. Na Figura 1 representa-se a série de peneiros
utilizados para a caracterização do solo e o resultado após a peneiração.
A granulometria é apresentada no gráfico da Figura 2, o eixo das abcissas representa as
dimensões das partículas em milímetros (mm), o eixo das ordenadas representa o valor do
material passado acumulado nos peneiros em percentagem. Com a interpretação destes dados
pode-se proceder à classificação do solo

a)

b)
Figura 1– Em a) Série de peneiros ASTM utilizados para a realização da análise granulométrica; b) separação solo
após a peneiração

Figura 2 – Traçado da curva granulométrica – ASTM D 6913
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Durante a realização do ensaio constatou-se que a dimensão máxima do material se encontra
a partir do peneiro 9,520mm e que percentagem de finos passados no peneiro n. º 200 é de
39,9 %.

2.2. Limites de consistência

O ensaio foi realizado segundo as normas: ISO/TS 17892-12 / ASTM D 4318 [6].
Os ensaios de limite de consistência ou limites de Atterberg, permitem refletir a dependência
do comportamento do solo em relação ao teor em água sem qualquer uso de tensão ou
deformação aplicada a amostra, desta forma determinou-se o Limite de Liquidez (LL) e Limite
de Plasticidade (LP), para posteriormente se determinar o Índice de Plasticidade (IP).

2.3. Limite de liquidez

O ensaio foi realizado utilizando o método de Casagrande e Cone Penetrómetro.
O Limite de Liquidez (LL) é o teor em água acima do qual o solo adquire o comportamento de
um líquido. O limite de liquidez é definido como o teor em água obtido na concha de
Casagrande, no qual é traçado um rasgo que se volta a unir numa distância de 1 cm após 25
golpes. Ou seja, no ensaio mede-se indiretamente a sua resistência ao corte para um
determinado teor de água, através do número de pancadas necessárias ao deslizamento da
amostra.
Na Tabela 1 e no gráfico da Figura3, é possível verificar a curva que se obteve do Limite de
Liquidez. O valor do Limite de Liquidez obtido foi de 47.6%.
Tabela 1 - Determinação do Limite de Liquidez - ASTM D4318

P1
P2
P3
A=P 2 -P 3
B=P 3 -P 1
 

A
 100
B

Número da Cápsula

4B

4A/A.1.1

A.1.3

12

17A

Número de Golpes

39

34

30

26

23

18

0,01g

20.50

21.09

21.25

10.06

28.38

13.62

0,01g

27.75

28.95

30.20

18.12

37.21

26.78

0,01g

25.46

26.46

27.35

15.53

34.34

22.47

Massa da água

0,01g

2.29

2.49

2.85

2.59

2.87

4.31

Massa do solo seco

0,01g

4.96

5.37

6.10

5.47

5.96

8.85

Teor em água

0.1%

46.2%

46.4%

46.7%

47.3%

48.2%

48.7%

Massa da cápsula
Massa da cápsula contendo o
solo húmido
Massa da cápsula contendo o
solo seco

Limite de Liquidez (25 Pancadas)

%

Índice de Plasticidade

%

47.6%

21.1%

Figura 3 – Resultado do limite de liquidez (Concha de Casagrande)
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1A

Relativamente ao ensaio de cone penetrómetro, este mede a penetração de um cone com um
determinado ângulo e massa normalizados sobre uma amostra de solo devidamente preparada
num copo. O cone utilizado tem uma massa de 80 g e um ângulo de abertura de 30º.
O ensaio é válido quando se obtém dois valores de penetração consecutivos com diferença
máxima entre eles de 0,5mm. As leituras efetuadas devem conter valores de penetração
entre 15 e 25mm.
Após a validade do ensaio, retira-se aproximadamente 10 gramas de material da zona
penetrada pelo cone e determina-se o teor em água.
Tabela 2 - Determinação do Limite de Liquidez- cone penetrómetro
Número da Cápsula

19

2

27

4B

8

1A

21

1º pen

15.74

18.5

19.62

20.12

22.57

23.28

25.44

2º pen

15.27

18.35

19.35

20.39

22.9

23.26

25.3

média pen

15.505

18.425

19.485

20.255

22.735

23.27

25.37

10.39

13.68

13.82

13.66

10.37

13.62

10.38

25.41

29.38

23.51

22.55

23.34

22.83

23.84

21.01

24.55

20.51

19.75

19.16

19.86

19.43

4.40

4.83

3.00

2.80

4.18

2.97

4.41

10.62

10.87

6.69

6.09

8.79

6.24

9.05

41.4%

44.4%

44.8%

46.0%

47.6%

47.6%

48.7%

Massa da cápsula

0,01g

P2

Massa da cápsula contendo o
solo húmido

0,01g

P3

Massa da cápsula contendo o
solo seco

0,01g

Massa da água

0,01g

Massa do solo seco

0,01g

Teor em água

0.1%

P1

A=P 2 -P 3

B=P 3 -P 1
A
   100
B

%

Limite de Liquidez (20 mm)

45.5%

Figura 4 – Resultado do Limite de Liquidez (Cone penetrómetro)

Na análise do gráfico da Figura 4, seguindo a Especificação CEN (ISO/TS 17892-12:2004) [6], o
limite de liquidez é o valor do teor em água para uma profundidade de 20mm,
consequentemente obteve-se um Limite de Liquidez de 45,5%, valor muito próximo do ensaio
realizado da concha de Casagrande.
O LL determinado pela concha e pelo cone deveria ser próximo, contudo existe sempre
variação laboratorial e a diferença encontrada é de 2,1% o que se considera aceitável.

2.4. Limite de plasticidade

O Limite de Plasticidade (LP) é o teor de humidade abaixo do qual o solo passa do estado
plástico para o estado semi-sólido, ou seja, ele perde a capacidade de ser moldado e passa a
ficar quebradiço.
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Deve-se observar que esta mudança de estado ocorre nos solos de forma gradual, em função
da variação da humidade, portanto, a determinação do limite de plasticidade precisa ser
arbitrado, o que não diminui seu valor uma vez que os resultados são índices comparativos.
Segundo a norma utilizada, entende-se por limite de plasticidade de uma amostra de solo a
média dos teores em água de 4 provetes da amostra a ensaiar, cada um dos quais é o maior
teor em água com que rompe cada provete ao pretender-se transformá-lo num filamento
cilíndrico com cerca de 3mm de diâmetro, por rolagem entre a palma da mão e a placa de
vidro.
Para a obtenção do valor do limite de plasticidade, prepara-se uma amostra de solo de 20g
juntamente com água destilada de modo a ter-se uma mistura consistente e homogénea.
Seguidamente, divide-se amostra em quatro pequenas esferas de diâmetro aproximadamente
iguais.
Rola-se uma das esferas entre a palma da mão e a placa de vidro não polido, transformando-a
num filamento cilíndrico com cerca de 3mm. Volta-se a formar a esfera e a rolá-la de novo,
retomando-se os mesmos procedimentos até que devido á secagem do provete, se dê a rotura
do filamento quando se atinge o diâmetro de 3mm. Por fim pesa-se o solo húmido e seca-se
em estufa, determinando o teor em água.
Na Tabela 3 é possível observar os resultados do ensaio para determinação do Limite de
Plasticidade. O valor do Limite de Plasticidade obtido foi de 26.5%.
Tabela 3 - Determinação do Limite de Plasticidade – ASTM D4318

Número da Cápsula

10

33

0,01g

28.51

28.52

0,01g

44.56

41.88

0,01g

41.17

39.11

Massa da água

0,01g

3.39

2.77

B=P 3 -P 1

Massa do solo seco

0,01g

12.66

10.59

A
   100
B

Teor em água

%

26.8%

26.2%

P1
P2
P3
A=P 2 -P 3

Massa da cápsula
Massa da cápsula contendo o
solo húmido
Massa da cápsula contendo o
solo seco

%

Limite de Plasticidade

26.5%

O Índice de Plasticidade (IP) é obtido através da diferença numérica entre o Limite de
liquidez (LL) e o Limite de plasticidade (LP), desta forma o IP é expresso em percentagem e
pode ser interpretado, em função da massa de uma amostra, como a quantidade máxima de
água que pode lhe ser adicionada, a partir de seu Limite de Plasticidade, de modo que o solo
mantenha a sua consistência plástica.

2.5. Determinação do azul de metileno

Este ensaio segue os procedimentos da Norma Francesa P94-068 (NF P94-068, 1993) [7].
O método usado na realização do ensaio foi o método da mancha. O princípio do ensaio
consiste em inserir quantidades crescentes de solução de azul metileno, por doses contínuas,
até que a superfície das partículas que têm eficácia de absorção esteja coberta. A partir
deste instante passa a existir um excesso de azul metileno na preparação, correspondendo ao
fim do ensaio, e se deteta através do teste da mancha.
Este teste traduz-se na colocação de uma gota da preparação num papel de filtro e examinar
se existe uma auréola azul mais clara em redor da mancha. A presença desta auréola
repetidamente verifica a existência de azul livre na preparação, revelando que todas as
partículas suscetíveis de absorverem azul metileno estão cobertas por uma camada dessa
substância.
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Tabela 4 – Adsorção do Azul de Metileno - NF P18-098
m

Massa seca do provete (fração 0/5mm)

g

49.02

V

Volume de solução (10g/l)

ml

160

g/100g

3.3

%

99.8

g/100g

3.3

VBS (Fração 0/5m)
VBS=((V*0,01)/m)×100

VBS

VBS (Fração 0/50m)
C

Proporção da fração 0/5mm na 0/50mm

VBS=(V*0,01)/m×C×100 VBS 0/50mm

Após atingir o resultado pretendido (Tabela 4) pode concluir-se que adsorção máxima de
corante adicionado na fração 0/5 mm foi de 3,30 g/100g o que corresponde respetivamente a
3,30 g/100g na fração 0/50mm.

2.6. Teor de matéria orgânica

Para este ensaio usou-se a norma espanhola NLT-117/72 [8].
A matéria orgânica do solo tem influência reconhecida no comportamento do solo, nos
aspetos físicos, químicos e biológicos, em que os teores e características, são o resultado de
produção e decomposição de resíduos orgânicos, dependentes de uma série de fatores como a
temperatura, aeração, pH, nutrientes e disponibilidade de água.
O ensaio consiste em sujeitar uma mistura de 20 g de material passado no peneiro ASTM de 10
mm e 100 cm3 de água oxigenada de 20 volumes a uma temperatura de 60°C durante duas
horas.
Após 2 horas junta-se uma pequena quantidade de água oxigenada de 20 volumes e verifica-se
se ocorre efervescência. Em caso afirmativo significa que ainda existe matéria orgânica no
solo e neste caso deve repetir-se o procedimento, isto é, juntam-se mais 100 cm3 de água
oxigenada de 20 volumes e coloca-se de novo a 60°C durante 2 horas.
Repete-se o procedimento tantas vezes quantas as necessárias por forma a eliminar toda a
matéria orgânica existente no solo.
Após eliminação de toda a matéria orgânica promove-se a evaporação da água oxigenada de
20 volumes em estufa, quando a amostra estiver seca procede-se à pesagem do resíduo
resultante do ensaio, o resultado do teor em matéria orgânica expressa-se em percentagem.
Tabela 5 – Teor em matéria orgânica (NLT- 117/72)
NLT 117

P1

Peso do copo

0,01g

194.50

0,01g

214.54

0,01g

213.70

P3

Peso do copo contendo o solo seco
antes do ensaio
Peso do copo contendo o solo seco
após o ensaio

A=P 2 -P 1

Peso do solo com mat. orgânica

0,01g

20.04

B=P 3 -P 1

Peso solo sem mat. Orgânica

0,01g

19.20

Percentagem mat. Orgânica

%

4.2%

P2

𝑀𝑂 =

𝐴−𝐵
× 100
𝐴

Da tabela 5 pode concluir-se que o valor médio teórico em matéria orgânica no solo é de
respetivamente 4,2 %, durante o ensaio o solo mudou de cor no ensaio (de preto para
castanho).
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3. Análise de resultados

Quanto a classificação visual podemos dizer que o solo é fino com plasticidade evidente e o
mesmo se encontra em torrões. Com uma cor escura (Preto) e cheiro orgânico.
Contudo o material utilizado como matéria-prima na construção em terra, consiste somente
na fase mineral dos solos. Esta fase é constituída por partículas minerais de tamanho variável
nomeadamente argilas, siltes e material arenoso as quais se encontram misturadas entre si
também em proporções variáveis.
Na Tabela 6 realiza-se uma verificação dos limites de consistência dos solos usados na
construção tendo em atenção os valores máximos e mínimos recomendados o grupo CRATerre
[5].

Índice de Plasticidade
Limite de Liquidez
Limite de Plasticidade

Tabela 6– Limites de consistência para os solos em Análise
Máximos e mínimos
Segundo CRATerre
7-29
25-50
10-25

Resultados
21,1%
45,5%
26,5%

Dos resultados obtidos constata-se que os solos apresentam um Índice de Plasticidade forte,
um Limite de Liquidez elevado e um Limite de Plasticidade acima do máximo recomendado
pelo grupo CRATerre.
De acordo com a Classificação Unificada (ASTM) que tem por base a granulometria e a
plasticidade, o solo classifica-se sendo como um SC – Areia Argilosa.
No entanto, a amostra secou no transporte podendo ter os resultados dos limites ser
influenciados por esse facto. Assim, apesar de LLseco/LL ser de 0.89 (correspondendo a finos
inorgânicos) o solo tem uma cor escura e um cheiro orgânico sendo a presença de matéria
orgânica significativa (como observado no ensaio de determinação da quantidade de matéria
orgânica).
De acordo com a classificação AASHTO (AAHSTO M145) o solo classifica-se como: A-7-6 (4).
Apesar da presença de matéria orgânica não se considerou que o solo pudesse ser enquadrado
no grupo A-8.
Segundo a Classificação GTR15 o solo classifica-se como A2. Apesar da presença de matéria
orgânica não se considerou que o solo pudesse ser enquadrado no grupo F1.

4. Conclusões

Em Moçambique, os edifícios com terra são comuns onde a tecnologia mais comum é o uso da
terra como material de recobrimento. Desta forma, partindo duma matéria-prima
considerada frágil, demonstra-se as qualidades e características do referido material. De
acordo com os resultados dos ensaios laboratoriais podemos classificar os solos como:
 SC – Areia Argilosa - classificação Unificada (ASTM, 2006);
 A-7-6 (4) - classificação AASHTO (AAHSTO M145);
 A2 - classificação GTR15;
 Os solos apresentam um Índice de Plasticidade forte, um Limite de Liquidez elevado e
um Limite de Plasticidade acima do máximo recomendado pelo grupo CRATerre.
Dos resultados obtidos constata-se que os solos apresentam um Índice de Plasticidade forte,
um Limite de Liquidez elevado e um Limite de Plasticidade acima do máximo recomendado
pelo grupo CRATerre. Relativamente aos solos usados como material de recobrimento, quando
os mesmos não apresentem as características pretendidas, podem ser objeto de uma
estabilização mecânica ou química, de forma a prolongar a vida útil das construções.
Entre as vantagens da utilização da terra temos o fácil acesso e o facto que é possível a sua
reutilização, só e necessário um processo de trituração e humidificação para se poder voltar a
usar.
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Abstract
Today, it is important to keep in mind that construction is one of the activities that consumes
poor resources in the world and generates low CO2 emissions into the atmosphere. Therefore,
it is important to learn to build sustainably. The present work aims to analyze the different
types of facades that are currently available in the construction areas. From the architecture
with renewable energies, the bioclimatic architecture and the architecture of the coastal zone.
From an objective point of view, the different systems will be analyzed with a special focus on
the constructive aspects that will allow, at the end of the project, to correctly analyze the
facades of Madrid. The practical section of the fall project has been defined with this analysis
of the most relevant facades of the city of Madrid
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Estudio de Diferentes Soluciones para Construir
Fachadas Sostenibles
1. Introducción
Dentro de las actividades industriales la actividad constructora es la mayor consumidora,
junto con la industria asociada, de recursos naturales como pueden ser madera, minerales,
agua y energia [1,2]. Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa
directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o el impacto sobre
el territorio, creando un ambiente físico alienante, y una fuente indirecta por el consumo de
energía y agua necesarias para su funcionamento [3].
No se pueden olvidar los costes ecológicos que suponen tanto la extracción de los recursos
minerales (canteras, minas, etc.) como la deposición de los residuos originados, que abarcan
desde las emisiones tóxicas al envenenamiento de las aguas subterráneas por parte de los
vertederos. La construcción y el derribo de los edificios originan una gran cantidad de
resíduos [4].
A partir de la crisis del petróleo paulatinamente ha adquirido mayor relevancia la eficiencia
energética. Paralelamente se ha generado la conciencia colectiva de la necesidad de reducir
la contaminación ambiental [5].
Ha habido que replantarse los sistemas constructivos buscando soluciones más sostenibles. La
aplicación de los criterios de sostenibilidad y de una utilización racional de los recursos
naturales disponibles en la construcción requerirá realizar unos cambios importantes en los
valores que ésta tiene como cultura propia. Estos criterios o, más correctamente, principios
de sostenibilidad llevarán hacia una conservación de los recursos naturales, una maximización
en la reutilización de los recursos, una gestión del ciclo de vida, así como reducciones de la
energía utilizada [6].
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los sistemas constructivos de arquitectura
sostenible aplicados en fachadas, y además se ofrecerá un punto de vista crítico y analítico
para valorar todos los factores, recursos, ganancias y resultados de lo que cómodamente
llamamos “sostenibilidad”. Además de eso este trabajo de propone presentar un estudio de
las fachadas de dos edificios sostenibles significativos de la ciudad de Madrid.
Se estudiarán una serie de parámetros, en relación con los materiales de la envolvente del
edificio, en función de sus características o propiedades denominadas “sostenibles”, para
establecer soluciones mejoradas con respecto a las actualmente utilizadas.

2. Sostenibilidad en Fachadas
2.1 Descripición de las Fachadas
El elemento arquitectónico del cual depende en mayor grado el confort y la eficiencia
energética es la fachada [7]. A parte de ser la cara visible de la construcción, les permite
emplearlas como una herramienta funcional y que contribuye a la sostenibilidad y
funcionalidad de la edificación. A través de diversas formas arquitectónicas se consigue una
mayor radiación solar, con un perfecto equilibrio en la climatización interior, tanto en
invierno como en verano [8].
Para alcanzar un nivel de confort óptimo la fachada debe cumplir unos requisitos técnicos
como son la estanqueidad, el control de la permeabilidad, el aislamiento acústico y el
aislamiento térmico [9,10].
No cabe olvidar la importancia de la apertura de la vivienda al exterior, la visión periférica o
la entrada de luz. Por último la estética de las fachadas está instalada en el subconsciente
colectivo y, aunque no todos compartamos los gustos en cuestión de belleza arquitectónica,
todos escapamos del feísmo.
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2.2 Funciones Energéticas y Aspectos Físicos de la Fachada
Los estudios que se hacen, centrados en las fachadas, buscan lograr una mayor eficiencia y
mejorar la sostenibilidad de la edificación. Lograr la eficiencia energética en un edificio no es
cuestión de una única adecuación o modificación sino más bien un conjunto de ellas
(sombreamento, masa térmica, cargas térmicas en un edifício y reflectancia solar) [11,12].
Uno de los factores más importantes, desde el punto de vista de la eficiencia energética, a
tomar en cuenta al momento de diseñar un edificio es el sombreamiento, esto es, elegir las
técnicas que lo protejan de la radiación solar, lo que reduciría las ganancias de calor por
conducción a través de los materiales de construcción y las ganancias de calor por radiación a
través de las aberturas [13].
La orientación del edificio determina la captación de energía solar a través de las superficies
de vidrio. En general, en climas continentales en vivienda interesa captar cuanta más energía
mejor, ya que ayuda a reducir los consumos de calefacción en invierno. Durante el verano es
necesario limitar dicha radiación mediante elementos de sombreamiento, u otras técnicas
para que no se produzcan efectos indeseados de sobrecalentamiento [14].
Ciertos materiales tienen la cualidad de absorber el calor y acumularlo lentamente en su
estructura interna (masa térmica) [15,16]. Dado que requieren una gran cantidad de energía
para aumentar su temperatura, los procesos de transmisión de calor por conducción, a través
de ellos, propician un efecto de “almacenamiento” de calor, el cual irán liberando
gradualmente conforme disminuya la temperatura a su alrededor.
Se entiende como carga térmica de un edificio a la cantidad de energía que se necesita en un
área de un edificio para conservar determinadas condiciones de temperatura y humedad.
Dependiendo del clima, estas cargas térmicas pueden ser favorables (invierno) o
desfavorables (verano). Las cargas térmicas en los edificios pueden ser debidas a factores
externos (el Sol principalmente) o a factores internos (estufas, hornos, aparatos eléctricos,
personas) [17,18].
La reflectancia de las superficies es la capacidad que tienen éstas para reflejar la luz. Se
define como la relación entre el flujo luminoso reflejado y el flujo luminoso incidente [19]. La
reflectancia de una superficie se expresa como un porcentaje entre 0 y 100. Por poner
algunos ejemplos, tenemos que la reflectancia del Hormigón Natural está entre el 20% y 10%,
la del mármol de entre 70% y 60% y la reflectancia de los ladrillos esmaltados blancos es de
85% al 75% [20].

2.3 Soluciones Constructivas para Fachadas Sostenibles
2.3.1 Fachadas Diseñadas con Estrategias Pasivas
Las estrategias de diseño pasivo, forman parte de la metodología de diseño implementadas
por la arquitectura bioclimática y la arquitectura sustentable. Estas estrategias no son de uso
general y deben adecuarse a cada condición y sitio particular donde se desee construir o
diseñar un edificio bioclimático.
En los climas continentales como en el que nos encontramos en España, lo habitual es tener
demandas de energía térmica tanto para calefacción como para refrigeración. Cuando el
objetivo es reducir las demandas de calefacción en los edificios, la estrategia consiste en
captar la mayor energía solar posible, almacenarla y distribuirla en el edificio, y finalmente
conservarla durante las horas en las que no existe esa ganancia solar [21].
Durante el invierno, la fachada sur de los edificios recibe numerosas horas de radiación al día.
Si deve aprovechar la energía calorífica de esta radiación para calentar el interior de edificio,
y así necesita, lógicamente, menos aportes del sistema de calefacción, y por lo tanto, hay un
ahorro energía. En verano, la estrategia fundamental es evitar el sobrecalentamiento del
edificio minimizando la radiación solar sobre los vidrios de fachada, ventilando y refrigerando
el edificio cuando la temperatura exterior descienda, y reduciendo las cargas internas, sobre
todo en el sector terciário [22].
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Las protecciones solares del hueco acristalado son sin duda la medida más eficaz y rentable
económicamente para reducir las demandas energéticas de refrigeración, Una vez más, los
arquitectos se encuentran con el problema de diseñar una protección solar que reduzca la
radiación incidente sobre el hueco en verano, pero que permita la captación energética en
invierno [23]. Com exemplo algunas soluciones de protección solar: pantallas rígidas,
parasoles, filtros solares, pantallas flexibles y películas de control solar.
Una de las estrategias más interesantes a la hora de reducir las cargas de refrigeración es el
uso de la ventilación de los edificios. La entrada de aire en el inferior favorece la disipación
del calor acumulado en la masa térmica, “descargando” térmicamente el edificio y actuando
también sobre la sensación de confort de los ocupantes [24].
Como es lógico, cuando exista carga de calefacción, la ventilación solo será deseable cuando
la temperatura exterior sea inferior a la temperatura de confort; cuando por medio del
movimiento del aire sea posible disipar cargas internas y ganancias solares o cuando sea
necesario reducir los niveles de humedad o de contaminación del aire.
Son parámetros de diseño que el proyectista ha de tener en cuenta son: la radiación incidente
sobre cada fachada, la exposición a los vientos dominantes, la presencia de vegetación, agua
o zonas de alta carga interna pueden hacer variar sensiblemente la temperatura del aire de
ventilación [25].

2.3.2. Fachadas solares fotovoltaicas
Aprovechar la amplia superficie de la fachada de un edificio para instalar placas solares es
una opción que agrega tanto beneficios económicos, como energéticos y medioambientales
[26].
Las instalaciones solares integradas en las fachadas de los edificios son sistemas cada vez más
presentes en la arquitectura actual ya que ofrecen la posibilidad de conseguir un resultado
estético atractivo desde el punto de vista del diseño y ofrecen al mismo tiempo la posibilidad
de generar electricidad por medio de la energía solar [27]. Las llamadas fachadas solares
integran células fotovoltaicas que pasan a ser una alternativa sostenible de energía, haciendo
interesante la introducción de estas fachadas en cualquier proyecto nuevo o de renovación,
siendo una innovadora tecnología, tanto estética como ambiental. Existe la posibilidad de
convertir la fachada en una gran manta solar, que combine la colocación de placas solares
fotovoltaicas – destinadas a generar electricidad – y sistemas solares térmicos – para agua
caliente sanitaria y calefacción [28].
Su integración en la fachada puede ser llevada a cabo siguiendo dos maneras diferentes de
proceder: En el diseño de fachadas fotovoltaicas de edificios de nueva construcción, aspectos
tales como la distribución de las ventanas, su orientación y el sistema de ventilación han de
ser estudiados detalladamente para conseguir un mayor grado de integración y maximizar la
eficiencia energética del edificio.
Em climas continentales, la fachada principal deberá estar orientada hacia el Sur para que la
superficie de exposición al sol sea máxima. Las ventanas, balcones y grandes puertas también
es conveniente que queden orientadas hacia el Sur. Por el contrario, las que se ubiquen al
Este, Oeste y sobre todo al Norte, deberán de ser el menor número y lo más pequeñas
posibles con el fin de evitar las pérdidas de calor. Es conveniente aplicar una ventilación
adecuada a los módulos para disipar el calor y mejorar, de esta forma, la eficacia de
conversión fotovoltaica.
Existen algunas posibilidades de aplicación de sistemas fotovoltaicos a la envolvente de un
edificio en función de la posición y del tipo de cerramiento.
La fachada ventilada tiene el concepto que se basa en dividir la fachada en dos pieles
independientes y con usos distintos, separadas por una cámara de aire ventilada. La piel
interior es la fachada resistente, estanca y aislada, mientras que la piel exterior tiene como
objetivo proteger a la interior de la acción directa de la lluvia y ser un elemento estético. Las
fachadas ventiladas con la hoja exterior superpuesta representan una muy buena oportunidad
para la integración de los paneles fotovoltaicos. La tecnología de las fachadas ventiladas ya
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ha desarrollado todos los elementos necesarios para incorporar estos sistemas, sin más que
sustituir los paneles de vidrio, aluminio o cerámica por paneles fotovoltaicos [29].
El muro cortina tiene el concepto constructivo de una fachada fachada ligera que deja de ser
un elemento portante del edificio. Es un cerramiento colgado, no apoyado. La solución más
habitual es la de montantes y travesaños donde se integra un doble acristalamiento. En un
muro cortina de montantes y travesaños, los paneles fotovoltaicos se pueden insertar tanto
en los vidrios de visión como en los vidrios opacos. Las células solares actúan como una capa
de control solar que absorbe parte de la radiación solar y, por tanto, reducen el factor solar,
lo que es positivo para el comportamiento del muro cortina en condiciones de verano [30].
Las lamas y parasoles son elementos diseñados para protegernos del sol, que tienen una gran
oportunidad de convertirse en el soporte ideal para integrar módulos fotovoltaicos. De esta
manera, los paneles combinan dos funciones en un solo elemento: control solar y producción
energética [31].

3. Estudio de Sostenibilidad en Fachadas – exemplos en Madrid - España
3.1 Edificio com Fachada Diseñadas con Estratégias Pasivas
El edifício se ubica junto a la confluencia de la carretera de circunvalación M-30 con la
Avenida de América, donde comienza la Carretera Nacional II, formando un entorno
arquitectónico. El edificio propuesto por Junquera y Obal retiene la imagen de la edificación
preliminar creando una visión nueva, dinámica y clara, con vocación de punto representativo.
El edificio está compuesto por nueve plantas sobre el terreno, donde se ha incidido en la
creación de espacios diáfanos de gran funcionalidad, respetando la idea original de que el
edificio albergara una sede corporativa (figura 1).

Figura 1: Vista Nordeste – Edificio de oficinas em Madrid.
Fuente: [32]

El edificio de 25 metros de altura genera un oasis entre su fachada y el entorno, que hace
proteger a sus inquilinos del intenso tráfico del punto en el que se encuentra, reduciendo así
también la incidencia del ruido sobre el interior y facilitando su atenuación mediante una
fachada económica.
Las representativas fachadas norte, este y sur son las que muestren al exterior la estética
acordeónica transmitida, mientras que la fachada oeste esconde, fuera ya de la percepción
de las dos vías de tráfico que recorren su perímetro, un núcleo saliente incorporado al
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volumen, compuesto por la zona de desplazamiento vertical, los aseos de cada planta y
algunos espacios adicionales para instalaciones.
Um condicionante era el aspecto económico de la fachada, protagonista del volumen, que
“utilizando medidas pasivas, con materiales no sofisticados, de costo razonable y, sobre todo,
que no reclamen una gestión compleja y costosa”, debían contener ambos agentes atacantes,
lo que ocasionó finalmente que los arquitectos responsables del proyecto apostasen por
buscar soluciones sostenibles y económicas avanzadas para la construcción.
Los condicionantes presentados para la obra eran, por lo tanto, dos: el ruido extremo por el
denso tráfico de vehículos durante todo el día, por un lado, y las horas de radiación lumínica
y la excesiva carga de radiación solar dada su posición, ya que mira hacia el este, por el otro.
La llegada de ambos incidentes hasta el vidrio de la fachada debía limitarse pues, aunque
dicho material conforma una gran barrera, las excesivas cantidades tanto de ruido como de
radiación hubieran sido insalvables, no cumpliendo además la normativa.
Para mitigarlos, se eligió un elemento arquitectónico tradicional capaz de paliar la radiación
y que, posteriormente, se consideró también beneficioso en la matización acústica. Este alero
fue dimensionado para que en verano, otoño y primavera la radiación solar no llegue a la
fachada sin ser limitado por su vuelo, mientras que en invierno, por la posición más baja del
astro y por tanto paralela a estas piezas, se permita en cierta manera la llegada de la
radiación hasta el interior para ayudar a atemperar las estancias (figura 2).
La fachada, elemento más representativo del edificio, se ha compuesto mediante una piel de
vidrio Neutralux, formado por luna exterior de 6 mm., cámara de 12 y luna interior 4+4
Acustex, con lámina acústica L9, sobre una carpintería de aluminio sencilla Schüco R-65 sobre
la que se superponen una secuencia de lamas horizontales de GRC, sujetas por medio de una
estructura oculta de acero zincado.

Figura 2: sección de fachada sur - comportamiento energético y acústico.
Fuente: [32]

Respecto al material de los aleros, se investigó sobre una masa que permitiera la elaboración
de piezas cuyo tamaño mantuviese la idea estética de la fachada desde la lejanía. Además, el
tamaño deseado de las piezas y su posición en extensión desde la fachada requería un
material ligero y resistente. El prefabricado de hormigón se presentó como opción idónea,
dada la dificultad de fabricación de variedad de piezas diferentes en otros materiales, aunque
su peso forzó la selección de un sustituto derivado más ligero, que finalmente dio como
solución el GRC. Este material, cuya versión final seleccionada fusiona hormigón blanco con
hidrofugante en masa y coloración posterior en obra, es un material compuesto consistente
en cemento Pórtland y arena, reforzado con fibra de vidrio alcalino resistente.
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Las propiedades finales que aporta el material a la obra son reflexión de la luz y el sonido con
su consiguiente atenuación, ligereza, facilidad de montaje y economía de la fachada, y
estética particular mediante la elaboración de 826 piezas singulares de 250 modelos
diferentes de entre 60 y 140 centímetros de anchura (33 por banda), gracias a que el GRC
puede ser moldeado para los requisitos particulares de cada aplicación. Cada planta dispone
de tres láminas separadas cada 1,063 metros.

Figuras 3: aleros en construcción y fachada terminada.
Fuente: [32]

La fachada presenta una reducción media del 62% de la radiación solar incidente, 75% en
verano (de 307 MWh en exterior a 77 en interior) y 54% en invierno (de 293 a 135 MWh). La
atenuación y reflexión mediante las lamas de GRC de la iluminación natural, y su diferente
actuación durante las distintas épocas del año, suponen ahorros para el edificio entorno a
108.369 KWh de consumo eléctrico neto, y evita la emisión de 40 toneladas de CO2 a la
atmósfera. En cuanto a la atenuación acústica, el choque del ruido contra los aleros y su
posterior enfrentamiento al vidrio de la fachada consigue una reducción de 80 dBA, en el
exterior debido al tráfico, a 36 dBA en el interior de las oficinas, cumpliendo ampliamente los
objetivos de la normativa en cuanto a ruido.

3.2 Edificio com Fachada Fotovoltaicas
El edifício es un complejo com un Centro de Investigación, Centro de día, y Residencia para
enfermos de Alzheimer “Fundación Reina Sofía” y se ubica en la Calle Valderrebollo 5 –
Madrid (figura 4). Todos los edificios del complejo se han proyectado y construido con los más
elevados estándares de arquitectura bioclimática y utilización de energías renovables.
El edificio de investigación del Proyecto Alzheimer tiene lamas fotovoltaicas en la estructura
envolvente del edificio, aunando protección frente a la radiación solar y generación
fotovoltaica en un claro ejemplo de integración arquitectónica y apuesta por las energias
renovables, en una instalación ejecutada por Abasol Grupo.
En el edificio de investigación, con la mayor altura del conjunto y, por tanto, con un valor
representativo considerable, se ha desarrollado una fachada con una segunda piel envolvente
de lamas, en las fachadas sureste, suroeste y noroeste del edificio. Las lamas de las dos
primeras, contienen células fotovoltaicas y la tercera, cuya orientación no es útil para la
producción de energía, está formada por lamas con serigrafía de imitación de las células para
mantener la homogeneidad del conjunto (figura 4).
Los módulos fotovoltaicos constituirán las lamas de un sistema de protección ante la radiación
solar, dispuesto en la fachada del edificio. Formando una segunda piel y separadas 80 cm de
la fachada, se dispone una estructura de aluminio que soportará las lamas de vidrio.
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Figura 4: Fachada fotovoltaica de la Fundación Reina Sofía.
Fuente: [33]

Unos montantes verticales en perfil de aluminio, constituyen el soporte de las pinzas de
fijación de las lamas, que se disponen con una inclinación de 60º y una separación de 45cm
entre cada una de las 25 filas del conjunto.
El campo solar está formado por 400 lamas fotovoltaicas, en un montaje conocido como de
tipo glass-glass, en el que las células solares se encapsulan entre dos láminas de cristal
templado.
Las lamas tienen diferentes características tanto morfológicas como eléctricas, para
adaptarse a las condiciones de la fachada. Así, tienen forma rectangular y trapezoidal y, en
este ultimo caso, distintas formas, para poder formar adecuadamente las esquinas. Las
células solares se disponen en dos filas por lama, y en un número variable (figura 5).
Con el objeto de minimizar el efecto del sombreado, se colocan las lamas en la fachada com
la inclinación de 60º.

Figura 5: Montantes verticales para la instalación de las lamas fotovoltaicas en el edificio del Proyecto Alzheimer.
Fuente: [33]

Con todo ello, resulta una configuración eléctrica de cierta complejidad, en la que la
combinación de las diferentes orientaciones de lada una de las fachadas, el número variable
de células en cada una de los tipos de lama y el potencial sombreado de la serie superior de
cada una de las lamas, dan lugar a un elevado número de ramas, con diferentes niveles de
insolación y de corriente, que deben necesariamente llevarse a inversores de pequeño
tamaño. El sistema está monitorizado y muestra la potencia puntual de la instalación, la
energía producida acumulada y las emisiones de CO2 evitadas.

4. CONCLUSIONES
La construcción de los edificios comporta unos impactos ambientales que incluyen la
utilización de materiales que provienen de recursos naturales, la utilización de grandes
cantidades de energía tanto en lo que atiende a su construcción como a lo largo de su vida y
el impacto ocasionado en el emplazamiento. El material fuertemente manipulado y que ha
sufrido un proceso de fabricación utilizado en el campo de la construcción tiene unos efectos
medioambientales muy importantes, con un contenido muy intensivo en energía.
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Como conclusiones generales si tiene como primer concepto, que la arquitectura sostenible
no debe ser una opción, si no una pauta a seguir. Si bien es cierto, los principales sistemas de
energías renovables de los que se disponen actualmente son excesivamente caros a corto
plazo, y amortizables a largo plazo, de manera que es difícil la inversión en este tipo de
tecnología. Sin embargo, una mayor profundización en los aspectos relativos a la arquitectura
bioclimática y lo que ella comporta nos puede dar las claves para obtener un rendimiento
energético optimo. Es cierto que en grandes ciudades, o no tan grandes, no resulta aceptable
construir con materiales altamente ecológicos, como se hablaba de barros, maderas o otros
tipos de conglomerados, si es cierto que quizás en otros ámbitos más reducidos puede resultar
un opción más que interesante.
Con la arquitectura bioclimática se puede obtener un tipo de edificación que se adapta a unas
condiciones que resultan naturales para el ser humano, desde el cálculo de la cantidad de luz
necesaria, el aislamiento térmico y acústico, hasta el tipo de distribución que debe tener
espacio para resultar más agradable.
Los estudios que se se presentaran de las fachadas, lograran una mayor eficiencia energética
y mejoraran la sostenibilidad de la edificación, con una adecuada selección e instalación por
conceptos de acondicionamiento de aire, calefacción e iluminación. Ejemplos también de
fachadas capaces de proveer sombreamento ubicados externamente al edifício.
Por fim, las fachadas proporcionan una primera visión del edificio al visitante. Es el medio
que suelen emplear los arquitectos y diseñadores para transmitir la idea del edificio y los
deseos del cliente a través de un lenguaje de formas y colores.
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Abstract
Society is very aware of two changes that must be made to help improve the environment. To
do this, we heard about many factors such as or use of ecological materials, or use of renewed
energies, etc. This unique um factor that directly affects society. Uma das matérias that will
directly affect the user or the interior comfort of the building. Or when you fear indoor comfort,
the rooms that appear in the first place are “thermal” and “acoustic”. At present, research
was carried out as the main objective to deepen the subject matter in order to raise awareness
and raise awareness about the importance of the issue of the daily life of individual individuals.
A factor that has been mutely abandoned to diferença, for example, gives thermal insulation
that is part of any current architectural construction. In addition, Brazil will also be useful,
such as the weight at the time of the election, or that it is interesting in a subject that can be
found not future and development for or future construction. Because it is important to invest
or tempo em um know systems that help um this comfort and that comply with regulations. For
the theoretical section, it is used to architecture, to contrast with the norms of civil and Spanish
construction and a brief comparison between you.
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Sostenibilidad y Aislamiento Acústico en la
Construcción
1. Introducción
La industria de la construcción consume el 50% de los recursos mundiales convirtiéndola en
una de las actividades menos sostenibles del planeta [1]. No obstante, es un factor inevitable,
si se tiene en cuenta que nuestra vida gira alrededor de gran variedad de construcciones:
nuestra vida la hacemos en las casas, nos transportamos por carreteras, trabajamos en
oficinas, nos relacionamos en cafeterías, etc. Pero sí que es cierto, que el planeta no puede
soportar el grado de consumo de los recursos actuales y por lo tanto el cambio se convierte
en una necesidad. Y es en este momento donde entra en acción el factor de la arquitectura y
con ella, la sostenibilidad [2]. La construcción es una rama de la arquitectura que a día de
hoy se sigue manteniendo dinámica. Y así lo ha hecho a lo largo de todos estos siglos,
evolucionando de una manera increíble hasta llegar a la actualidad. Y es que la sociedad pasa
hoy en día el 80% de sus vidas en el interior de edificios [3].
Debido a este último dato, todos los cambios que han sufrido los edificios a lo largo del
tiempo, y en particular las viviendas, han tenido un objetivo común: el confort. Uno de los
factores que afecta de manera directa sobre el usuario es el confort interior del edificio. Y
cuando se habla de confort interior, los dos términos que aparecen en primer lugar son
“térmico” y “acústico” [4].
La construcción sostenible se puede decir que es un hecho alrededor del mundo hoy en día.
Pero, cuando se habla de sostenibilidad, pocas son las veces donde se tiene en cuenta el
factor del aislamiento acústico, siendo, a pesar de ello, un factor crítico y la principal fuente
de problemas de los usuarios de una vivienda según estadísticas y estudios de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
En España, cuando se habla del proyecto constructivo de un edificio, no sale a debate el tema
de aislamiento térmico ya que está totalmente integrado en nuestra sociedad actual. Es
diferente el caso del aislamiento acústico. Hasta hace un tiempo e incluso a día de hoy, éste
no estaba dentro de las prioridades a la hora de proyectar un edificio. Ha sido gracias a las
normativas vigentes que se ha empezado a tener consciencia sobre el tema. En el Código
Técnico de la Edificación, se tratan por igual ambos aislamientos. Aunque el acústico sigue
estando a la sombra del térmico.
En el caso de la construcción en Brasil, el conocimiento sobre estos dos temas va un paso más
atrasado. La consciencia que se tiene sobre estos, a pesar de las normativas, es
prácticamente nula. En el caso del aislamiento térmico, solo se utiliza en casos muy
determinados y el único elemento que se utiliza es la ventana con doble cristal. En el caso del
acústico, solo se emplea la solución de suelo flotante y paredes en determinados edificios
llamados clubs que poseen de una sala de cine. Se puede decir a su favor, que las normativas,
en concreto la de aislamiento acústico, deberían recibir modificaciones ya que sus valores no
ayudan en la ejecución de dicho aislamiento.
Por este motivo, hay que hacer especial énfasis en la concienciación sobre la importancia del
aislamiento acústico, con especial foco en aquellos agentes de la sociedad que se dedican,
directa o indirectamente a la construcción como son arquitectos, arquitectos técnicos,
promotores, constructoras, fabricantes, etc.
Este trabajo tiene como objetivo principal profundizar en el tema del aislamiento acústico
con el fin de concienciar sobre la importancia de este tema para el futuro de las
construcciones y presentar um estúdio comparativo con las normativas de la construcción
brasileña y española.
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2. La Acústica en la Construcción
2.1 Introducción a la Acústica en la Construcción
El sonido puede considerarse como una presión que se propaga por un medio, por ejemplo el
aire, que puede ser detectada por el oído humano dentro del rango de frecuencias
comprendidas entre 20Hz y 20kHz [5].
El ruido puede definirse objetivamente, en cuanto que implica el mismo fenómeno físico que
constituye un sonido, aunque suele definirse de una manera más subjetiva, considerándose
como un sonido molesto o un sonido no deseado [6].
El término “acústica” en general es la ciencia que estudia la producción, transmisión,
percepción o reproducción del sonido y en la actualidad, este término se puede aplicar a
muchas ramas que afectan a la vida del ser humano.
La contaminación acústica es el exceso de ruido que altera las condiciones normales del
medio ambiente en una determinada zona. Se trata de un problema que afecta a la sociedad
en general, provocado como consecuencia directa y no deseada de las actividades humanas
(tráfico, actividades industriales, de ocio, etc.) y que tiene efectos negativos tanto en la
salud de las personas como a nivel social y económico [7].
Esta investigación se centrará en la acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica tiene
que ver con el diseño de las propiedades acústicas de un edificio a efectos de fidelidad de la
escucha o de su aislamiento.
Hay que saber también, que cuando se habla de la acústica en el mundo de la construcción,
hay que tener en cuenta dos conceptos: el aislamiento acústico y el acondicionamiento
acústico [8].
Se entiende por aislamiento acústico al conjunto de procedimientos empleados para reducir o
evitar la transmisión de ruidos de un recinto a otro o desde el exterior hacia el interior de un
recinto o viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada [9].
El acondicionamiento acústico implica a un único recinto, es decir, el sonido es generado y
percibido en el mismo recinto. Por acondicionamiento acústico se entiende una serie de
medidas que se toman para conseguir en un recinto unas condiciones acústicas y un ambiente
sonoro interior, determinados conforme al uso que se le va a dar al recinto [10].
Hoy en día, nadie se pregunta por el aislamiento térmico en las viviendas. Sencillamente son
elementos integrados en el edificio que nos dan confort. Sin embargo, esto no pasa cuando
hablamos de aislamiento acústico pero no es motivo suficiente para que no haya que conocer
estas condiciones ya que, día tras día, será motivo de reclamo entre los usuarios de las
viviendas.

2.2 Normativas Acústicas en España
Son varias las leyes que han intentado regular el factor acústico en la construcción en España
a lo largo de los años. En el cuadro 2 encontramos un buen resumen de ellas.

año
1937
1957

Tabla 1: Resumen cronológico legislativo de acústica Española
Fuente: [11]
Normativa
Creación de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación
Normas MV del Ministerio de la Vivienda

El gobierno aprueba un marco unificado compuesto por:
1977

2000
2007

•

NBE: Normas Básicas de Edificación. De obligado cumplimiento.

•

NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación. Desarrollo de las NBE.

•

SHE: Soluciones Homologadas de la Edificación. No se desarrollaron.

•

DIT: Documento de Idoneidad Técnica. Evaluaciones técnicas favorables
Ley de Orden de la Edificación, LOE
Código Técnico de la Edificación, CTE
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Con la norma NBE CA 88, las exigencias respecto al aislamiento acústico eran muy bajas en
comparación con otros países de la Unión Europea [12]. Teniendo en cuenta estadísticas y
estudios solventes, se puede observar que entre un 60% y un 80% de las viviendas españolas,
construidas antes de la implantación del CTE, incumplían la norma acústica NBE CA-88, y los
defectos más comunes en estas viviendas eran: proyectos mal redactados (35%), mala
ejecución (55 %), materiales defectuosos (9%) y falta de mantenimiento (1%) [13].
El CTE se aprobó en 2006 y es la legislación vigente que se ha encargado de actualizar y
renovar una serie de normativas que se utilizaban desde hace más de 20 años. El CTE es el
marco normativo que fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones
para cumplir los requisitos básicos de la edificación, establecidos en la LOE, referentes a
salubridad, seguridad de utilización, seguridad estructural y en caso de incendio, ahorro
energético y protección contra el ruído [14].
Es aquí donde nace, y con necesidad, el CTE DB HR para aproximar estos valores a los de la
Unión Europea, y decimos aproximar porque es tanta la diferencia que el Ministerio de
Vivienda no se ha atrevido a dar el paso completo para igualarnos. En el BOE núm. 254, del 23
de octubre de 2007, se publicó el Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre por el que se
aprobó el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación [15].
Este es el Documento Básico de Protección frente al Ruido, como su propio nombre indicia, es
el documento que marca las reglas para limitar, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a
los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.Para ello, habrá que proyectar, construir y mantener de tal forma que los
elementos constructivos tengan las características acústicas adecuadas para reducir
principalmente los ruídos aéreos, ruidos de impacto y ruidos de vibraciones.
Se puede decir que las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a: edificios de uso
residencial, público y privado; de uso sanitario, hospitalario y centros de asistencia
ambulatoria; de uso docente; y administrativos. Existen otros tipos de edificios, como los de
pública concurrencia, uso comercial, edificios de aparcamiento, etc., en los que el DB HR no
regula el aislamiento acústico. El DB HR, se divide en siete partes: generalidades,
caracterización y cuantificación de las exigências, diseño y dimensionado, productos de
construcción, construcción, mantenimiento y conservación y Anejos [16].
En el primer capítulo, “Generalidades”, se nos detallan los procedimientos de verificación
básicos que hay que tener en cuenta para que se cumplan todas las especificaciones que se
necesitan a la hora de proyectar y construir nuestro edificio. Estas básicamente son:
alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores
límite de nivel de presión de ruido de impactos, no superarse los valores límite de tiempo de
reverberación y cumplirse las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las
instalaciones.
En el segundo capítulo, como su propio nombre indicia “Caracterización y cuantificación de
las exigencias”, se encuentran las condiciones y valores límites a tener en cuenta, mostrados
en la tabla 3, aplicables a elementos constructivos totalmente acabados, sin olvidar todas las
instalaciones y posibles actuaciones sobre ellos.
Table 2-Parámetros a tener en cuenta en la aplicación del DB HR
Fuente: [16]
Parámetros - DB HR
Aislamiento acústico a ruido aéreo
Valores límite de aislamiento (en recintos protegidos y
recintos habitables)
Aislamiento acústico a ruido de impactos
Valores límite de tiempo de reverberación
Ruido y vibraciones de las instalaciones

El aislamiento acústico exigido en el DB HR es el aislamiento final en la edificación o
aislamiento acústico in situ. Los índices que expresan dicho aislamiento acústico son
magnitudes que pueden obtenerse en el edificio terminado mediante un ensayo de
aislamiento acústico normalizado y el valor de esta medición es directamente comparable con
el de la exigencia.
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El aislamiento acústico a ruido aéreo está definido en el DB HR como la diferencia de niveles
estandarizada ponderada A, DnT,A (dBA), que es un índice que evalúa el aislamiento a ruido
aéreo entre recintos y no únicamente el aislamiento de los elementos constructivos que se
interponen entre ellos. Lo mismo sucede con el aislamiento a ruido de impactos, que está
definido como el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w (dBA),
que también evalúa el nivel de presión de ruido de impactos entre recintos y no únicamente
el del forjado [16].
El aislamiento exigido en la norma básica NBE CA 88 correspondía con el valor obtenido en
laboratorio de los elementos constructivos; para ruido aéreo se trataba del índice de
reducción acústica ponderado A, RA, y para ruido de impactos del nivel de presión de ruido de
impactos de laboratorio, Ln,w [17].
El capítulo tres, “Diseño y dimensionado”, es el más complejo. En él se muestran los
diferentes métodos para diseñar y dimensionar según los diferentes valores anteriormente
nombrados y obtener el aislamiento necesario. Para obtener los nuevos valores de
aislamiento, no se solucionará dándoles más espesor a los materiales sino cambiando los
sistemas constructivos.
Para llevar a cabo el diseño y dimensionado según el aislamiento acústico a ruido aéreo y a
ruido de impactos, existen dos métodos posibles: el método simplificado o el método general.
Normalmente, el método más escogido es el simplificado ya que ahorra bastante tiempo.
En la tabla 3 se observa una comparación de valores generales entre la NBE CA 88, el DB HR y
la media europea y se puede comprobar como estos valores han mejorado pero aún siguen sin
igualarse a las medias de Europa.

NBE CA

Table 3-Comparación de exigencias acústicas entre NBE CA 88, DB HR y la UE
Fuente: [16,17]
Aislamiento a ruido
Aislamiento entre recintos
LEGISLACIÓN
aéreo entre recintos
protegidos a ruido de
protegidos
impacto
Valor teórico de laboratorio
(RA≥ 45 dBA)
(LNA≤ 80 dBA)
Valor ponderado in situ
L’nw≤ 77 dB
DnT,A≥ 41 dBA
comparable
CTE DB HR
DnT,A ≥ 50 dBA
L’nw ≤ 65 dB

MEDIA de la UE

DnT,A ≥ 53 dBA

L’nw ≤ 58 dB

Las posibles comparaciones con otros países de la Unión Europea muestran, como podemos
observar en la tabla 4, que a pesar del salto cualitativo del DB, España sigue a la cola en la
protección contra el ruido. Más bien parece un primer intento para adquirir poco a poco la
costumbre de construir mejor y conseguir mejores niveles en el futuro. Además de no asustar
a los promotores con elevados niveles de aislamiento y sus grandes repercusiones a la hora de
construir.
Tabla 4: Comparativa con algunos países de la Europa (ruido aéreo y ruido de impacto)
Fuente: [18]
País
DnT
Ln
Holanda
56
61
Alemania
54
53
Polonia
52
58
Portugal
51
60
España CTE
50
65
45 España NBE
45
80

Las medidas in situ de aislamiento acústico no son de carácter obligatorio. En un primer
momento se preveía que los agentes implicados en el proceso edificatorio pudieran pedirlas,
pero en el último momento se han eliminado. Ahora sólo se realizarán cuando “sea exigido
por la legislación aplicable o esté previsto en el proyecto”. El Ministerio de la Vivienda hizo
público que las Comunidades Autónomas son las que tendrán la potestad para decidir sobre
este asunto. Sin embargo, hay ayuntamientos que antes de la licencia de primera ocupación
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piden la verificación de los diferentes elementos constructivos. El caso más conocido es el del
Ayuntamiento de Valencia, que ya lleva algunos años reclamándolo y la experiencia ha sido
valorada muy positivamente [18].
En el capítulo cuatro, “Productos de construcción”, se analizan las características exigibles a
los productos, las características exigibles a los elementos constructivos y el control de
recepción en obra.
En penúltimo lugar el capítulo cinco, “Construcción”, donde se informa que en el proyecto se
tienen que definir y justificar las características mínimas que deben reunir los productos, las
condiciones de ejecución con verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, y el control de la obra terminada, con
comprobaciones in situ teniendo en cuenta las tolerancias permitidas.
Y para acabar, en el capítulo seis “Mantenimiento y conservación” se indica que se debe
mantener el edificio de manera adecuada para que éste siga con las características de su
construcción, teniendo en cuenta que cuando haya que hacer alguna reparación o
modificación, el elemento con el que sustituimos tenga las mismas propiedades o al menos
propiedades similares al elemento sustituido, y teniendo en cuenta también que si se hacen
movimientos de tabiquería interior, esta puede afectar a las condiciones acústicas de todos
los recintos, modificando sus valores y por tanto, el cumplimiento de la normativa.

2.3 Normativa vigente en Brasil
Con la finalidad de reestructurar el sector de la construcción civil, a partir de julio de 2013,
entró em vigência la Norma Brasileña NBR 15575, Edifícios de Vivienda – Rendimiento, de la
asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece requisitos de la seguridade,
hanitabilidad, sostenebilidad y rendimento en viviendas residenciales, en las que se
apresentan los critérios acústicos [19].
La normativa ABNT NBR 15575:2013 vigente en la construcción de viviendas residenciales de
Brasil, se divide en 6 partes: requisitos generales, requisitos para sistemas estructurales,
requisitos para sistemas de suelo, requisitos para sistemas divisorios verticales internos y
externo, requisitos para los sistemas de cubierta y requisitos para los sistemas hidrosanitarios.
En la parte 1, Requisitos generales, se encuentra la descripción de todos aquellos aspectos
generales a tener en cuenta en edificios residenciales considerados como conjunto. Esta
parte, explora conceptos que muchas veces no son considerados como la durabilidad,
mantenimiento, confort de los usuarios, etc. Incluye, como todas las partes, criterios
térmicos, acústicos, lumínicos y contra incendios.
En la parte 2, Requisitos para sistemas estructurales, ya se empieza a tratar cada parte del
edificio residencial de manera separada, empezando por la estructura. En esta parte se
tratan estudia las situaciones de ruina por agotamiento de la capacidad de resistencia de los
materiales o por inestabilidad, para comprobar la durabilidad de la estructura en su uso
normal, limitando la aparición de fisuras y deformaciones; y su comportamiento respecto a
los aspectos nombrados en la parte 1 (acústica, térmica, incendios, etc.).
En la parte 3, Requisitos para sistemas de suelo, la normativa empieza a centrarse en los
divisorios de un edificio, y más en concreto el suelo. En este capítulo, como en el resto de
capítulos, se analiza el desempeño estructural (resistencia estructural, resistencia a impactos
duros, cargas verticales, etc.), la seguridad contra el fuego y la seguridad general de los
suelos, la estanqueidad, el desempeño lumínico, durabilidad y mantenimiento, entre otros,
pero nosotros nos centramos en el desempeño acústico.
Por lo que afecta al aislamiento acústico, se nos muestran los valores y criterios de
verificación de dicho aislamiento del sistema constructivo del suelo entre unidades,
analizando el ruido aéreo y el ruido de impacto, como el caminar, la caída de objetos, etc.
Todos estos valores de aislamiento serán obtenidos por ensayos [20].
De la misma manera que el CTE, se nos presentan dos métodos: el método de ingeniería
realizado en el campo de trabajo y el método simplificado de campo.
El método de ingeniería realizado en el campo de trabajo que se podría asimilar al método
general, y en él se estudia el ruido de nivel de presión sonora de impacto normalizado sobre
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el suelo y el nivel de ruido aéreo entre unidades independientes y entre una unidad y áreas
comunes.
A diferencia de este, el método simplificado de campo es el método utilizado para obtener un
valor estimado del ruido aéreo y de impacto en situaciones donde no se dispone de los
instrumentos necesarios para medir el tiempo de reverberación o cuando las condiciones del
ruido ambiente no nos permiten obtener dicho parámetros.
Aunque, una vez explicados ambos métodos, no sería necesario decir que el método de
ingeniería realizado en el campo de trabajo es mucho más preciso que el simplificado. Cada
uno de estos métodos, viene detalladamente explicado en sus correspondientes ISO. Para
realizar cualquiera de estos dos métodos, en el caso de los suelos, hay que tener en cuenta
los dos parámetros de la tabla 5.
Tabla 5:Parámetros para determinar el aislamiento acústico del suelo
Fuente: [20]
Parámetros
Descripcción
Nivel de precisión sonora de impacto normalizado ponderado. Éste se utilizará
L’nT,w
para determinar, como su propio nombre indica, el ruido de nivel de impacto
Diferencia normalizada del nivel ponderado. Éste parámetro lo tendremos en
DnT,w
cuenta para determinar el nivel de ruido aéreo

Una vez presentados los parámetros a tener en cuenta, se nos explican los requisitos y nivel
de ruido permitidos entre estancias. Estos valores mínimos se obtendrán con alguno de los dos
métodos explicados anteriormente, siempre con las puertas y ventanas de la estancia
cerradas tal y como se entregará una vez finalice la construcción.
En primer lugar, en la tabla 6 se encuentran los valores mínimos para el nivel de impacto.
Tabla 6: Criterio y nivel de presión sonora de impacto normalizado ponderado L’nT,w
Fuente: [20]
Elemento
L’nT,w (dB)
Sistema de suelo separando estancias independientes situadas en pavimentos
≤ 80
distintos
Sistema de suelo de áreas de uso colectivo (actividades de ocio y deportivas, tales
como home theater, salas de gimnasia, salas de fiesta, salas de juegos, baños y
≤ 55
vestuarios colectivos, cocinas y lavanderías colectivas) sobre estancias
independientes.

Y posteriormente, en la tabla 7, se encuentran los valores mínimos para el ruido aéreo entre
estancias, como puede ser el habla, la TV, conversaciones, música, etc.
Tabla 7: Criterios de diferencia normalizada de nivel ponderado, DnT,w Elemento
Fuente: [20]
Elemento
DnT,w (dB)
Sistema de suelo separando estancias independientes de áreas en las que uno de
≥ 45
los dos recintos sea un dormitorio
Sistema de suelo separando estancias independientes de áreas comunes de
≥ 40
transito eventual, tales como pasillos y escaleras
Sistema de suelo separando estancias independientes de áreas comunes de uso
≥ 45
colectivo, tales como salas de gimnasia, salas de fiesta, salas de juegos, baños y
vestuarios colectivos, cocinas y lavanderías colectivas.

A parte de estos niveles, en el Anexo E de esta parte de la normativa, encontramos
recomendaciones relativas a otros niveles de desempeño a parte del mínimo, como el
intermedio y el superior con el objetivo de mejorar la calidad del edificio.
En la parte 4, Requisitos para sistemas divisorios verticales externos e internos, encontramos
los mismos apartados que en el anterior (desempeño estructural, seguridad contra incendios,
estanqueidad, desempeño lumínico, durabilidad y mantenimiento, etc.) pero centrémonos en
el desempeño acústico.
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Este tiene como objetivo la verificación del aislamiento acústico entre el exterior y el interior
de unidades independientes, y entre estancias y áreas comunes. Como en el caso de los
suelos, los valores son obtenidos mediante ensayos, pero aquí se nos describen tres métodos.
El método que se le suma a los que ya descritos (método de ingeniería en campo de trabajo y
método simplificado de campo) es el método de precisión realizado en laboratorio. Este
método determina el aislamiento de elementos y componentes de paredes como las ventanas,
puertas, etc.) En el caso de conjuntos de pared-ventana o pared-puerta, es necesario el
ensayo individual y luego calcular el valor global del conjunto.
De la misma manera que en el apartado 4, se dan a conocer los parámetros acústicos en lo
que influye a las divisorias verticales, que en este caso son: el índice de reducción sonora
ponderado (Rw) para los componentes de laboratorio; la diferencia normalizada de nivel
ponderado (DnT,w) para divisiones internas; y la diferencia normalizada de nivel ponderada a 2
metros de distancia de la fachada (D2m,nT,w) para fachadas.
De la misma manera que en la parte 3, son facilitadas las tablas con los valores mínimos de
nivel acústico aéreo sobre las fachadas y sobre los tabiques interiores de separación entre
estancias, complementados en el Anexo F por las recomendaciones relativas a otros niveles
de desempeño, más los valores de referencia Rw de los ensayos de laboratorio para orientar a
fabricantes y proyectistas.
Repitiendo el esquema de las dos últimas partes, la Parte 5 se centra en los Requisitos para
sistemas de cubiertas. Donde, en el caso del aislamiento acústico, pretende regular los
valores entre el exterior y el interior de la cubierta, diferenciando entre cubiertas accesibles
y cubiertas no accesibles.
Y, finalmente, en la Parte 6, Requisitos para los sistemas hidrosanitários. En esta Parte, se
indica que los métodos de medición de ruidos generados por los diferentes equipamientos se
encuentran en el Anexo B. Aquí, se muestran, con carácter no obligatorio, los niveles de
desempeño acústico para equipamientos sanitarios instalados en el edificio, exceptuando
todos aquellos equipamientos de carácter individual que el usuario pueda tener en las
diferentes estancias. Estos valores de ruido, son medidos con puertas y ventanas cerradas,
analizando las estancias superiores, inferiores y laterales a la estancia donde se encuentra el
equipamiento, y siempre que este se encuentre en funcionamiento. Una vez hecho el breve
resumen de la normativa brasileña, centrado en el aislamiento acústico, se comparan las dos
normativas, española y brasileña.

2.4 Comparación de ambas normativas
Si se comparan ambas normativas, la principal diferencia que aparece a simple vista es el
volumen de estas y su organización. En el caso del CTE DB HR se puede observar como solo se
dispone de un solo capítulo referido a la Protección frente al ruido que consta de 90 páginas,
mientras que en la normativa brasileña, la acústica no se encuentra toda concentrada en un
solo documentos sino que se trata el desempeño acústico en cada capítulo por separado, de
manera no muy extensa. Por lo que a este aspecto se refiere, la normativa española gana en
practicidad ya que no hay que cambiar de documento si lo que se está estudiando es la
acústica únicamente.
Por lo que respecta al contenido numérico de ambas, se podría decir que los valores de los
límites acústicos en la normativa brasileña se asimilan a la normativa NBE CA 88, ya que están
muy por debajo de los límites actuales españoles.
Es destacable, por ejemplo, como en el caso de los valores mínimos para el nivel de impacto,
encontramos un valor L’nT,w (dB) que exige que sea menor o igual 80. Sorprende ya que para
obtener un valor inferior a 80, se obtiene con cualquier tipo de material y por lo tanto no es
necesario dotar la división horizontal de cualquier tipo de suelo flotante para aislar
acústicamente ya que fácilmente se cumplirá con el valor determinado. De esta manera, no
se encontrará este tipo de suelo en ningún edificio residencial de Brasil por lo que respecta a
las estancias residenciales de este. También es destacable el hecho de que la normativa
brasileña no regule, en el caso del ruido de impacto, el aislamiento entre estancias de una
misma vivienda, ocupándose más del aislamiento entre plantas y entre interior y exterior.
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Y finalmente, dejando de lado los valores numéricos, y observando la parte descriptiva de
ambas, se puede decir que la normativa española CTE DB HR es mucha más detallada que la
brasileña. Esto se puede ver en la descripción de los métodos de cálculo, diseño y
dimensionado, las descripciones constructivas para los diferentes elementos, las indicaciones
de conservación y mantenimiento y los diversos anexos, donde se pueden encontrar tablas,
fichas y explicaciones adicionales a las de la propia normativa. También cabe destacar que en
la normativa española, se dispone de un documento CTE DB HR actualizado con comentarios
del Ministerio de Fomento actualizados a fecha de Junio de 2011 y además una Guía de
aplicación del DB HR Protección frente al ruido redactada por CSIC (Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja) para facilitar su uso.

3. CONCLUSIONES
La construcción sostenible es, y cada día será más, un factor que ha ido poco a poco
incorporándose en nuestras vidas y que se ha convertido en un aspecto muy importante a la
hora de realizar cualquier tipo de proyectos en el mundo de la construcción.
En esta investigación, señaló uno de los principales problemas de la construcción de edificios
y que afecta directamente en el confort de las personas que habitan en ellos: el aislamiento
acústico, com énfasis para el el ruido de impacto. Cualquier construcción sostenible debería
garantizar un buen aislamiento acústico. Este estúdio también presentó las diferencias que
hay entre Brasil y España sobre las exigencias legales y constructivas respecto a este tema.
Es interesante ver la poca conciencia que se tiene en la construcción sobre el aislamiento
acústico en comparación, por ejemplo, con el aislamiento térmico, aunque la importancia de
ambos debería ser repartida equitativamente dado el gran impacto que ambos tienen en la
construcción.
En el caso de España se puede decir que la situación desde la aparición del CTE ha ido
mejorando a pesar del largo camino que le queda por recorrer en términos de aislamiento
acústico.
Por lo que se refiere a Brasil, existe una necesidad clara en el uso del aislante acústico en
separaciones horizontales, a diferencia del aislante térmico, que no existiría una necesidad
tan imperiosa en este caso dado el clima de la ciudad. Pero para ello, el primer punto donde
hay que incidir es en la normativa ya que con unos valores tan bajos en las exigencias
actuales, nunca se llegará a la obligación de dotar un edificio de las medidas necesarias para
aislarlo acústicamente.
Aislar una ciudad acústicamente, es importante ya que, en una ciudad como Rio de Janeiro,
evitaría el ruido de impacto producido por el constante movimiento en los apartamentos,
hoteles, oficinas, el tráfico, etc., ya que es una ciudad con una actividad constante.
Para llevar a cabo una buena concienciación sobre la sostenibilidad y el aislamiento acústico,
habría que incidir principalmente en dos factores muy importantes en el mundo de la
construcción: la formación y la concienciación de los agentes que intervienen en ella.
A pesar de que el aislamiento acústico no es un tema que hoy en día se considere vital en el
mundo de la construcción, cabe resaltar la futura importancia del mismo dado dos factores
principales: el auge del concepto de la sostenibilidad en todos los sentidos y específicamente
en el mundo de la construcción así como el aumento en el nivel de exigencia por parte de los
usuarios de poder garantizarse espacios confortables donde vivir.
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Abstract
The wrist forms an extremely important complex joint mechanism and is associated with a wide
range of movements. The pathologies or fractures that affect it are frequent and very varied.
In order to restore wrist function, physical therapy modalities are essentially based on
traditional procedures. Thus, the Bioball device has been developed, where it is intended to
perform movements with a greater level of control, either in passive or active mode, and which
allows the performance of relaxation and proprioception exercises. It is also possible to read
the range of motion of the patients wrist. Thus, this project came up with the objective of
testing the performance of BioBall through a technical evaluation, in order to verify its
repeatability and accuracy. The tests consisted of range of motion readings taken by the device,
either in automatic or manual mode, “Passive Exercise” and “Physical Exercise” respectively.
These tests served to calibrate the system prior to conducting patient tests. The data collected
from the technical tests performed allowed to determine the accuracy and repeatability of the
device. The standard deviations obtained were low, lower than 2° and not significant for the
application in question. It was concluded that BioBall, besides functioning correctly, is able to
collect angular data consistently and is suitable to follow the evolution of a patient's
rehabilitation.
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Teste e análise preliminar do dispositivo BioBall
para a reabilitação do punho
1. Introdução
O punho constitui um mecanismo articular com elevada complexidade, estando
associado a uma grande gama de movimentos. Para além de fornecer suporte e flexibilidade
para manipular objetos, o punho permite a realização de tarefas cuja delicadeza e força varia
muito.
Num punho saudável pode-se considerar três grupos de movimentos: flexão e extensão
(FLEX-EXT), adução e abdução (ADU-ABDU), pronação e supinação (PRO-SUP). A amplitude
limite para cada tipo de movimento pode variar dependendo das características
antropométricas das pessoas. As amplitudes que são de esperar num humano saudável variam
entre 60º-85º para a flexão, 50º-80º para extensão, 30º-45º para a adução, 15º-30º para a
abdução, 80º-90º para a pronação e 80º-90º para a supinação [1,2].
Podem ser várias as lesões ou patologias que afetam o punho. Estas têm uma elevada
incidência na idade adulta, e ocorre maioritariamente no sexo feminino, pois a osteoporose
aumenta a fragilidade dos ossos, havendo maior suscetibilidade para fraturas ósseas.
Relativamente à classe mais jovem, estas perturbações devem-se principalmente a lesões de
carácter desportivo. As causas das lesões no punho podem ser diversas, podendo dever-se a
eventos traumáticos isolados, como fraturas e lesões ligamentares, ou à realização de
atividades repetitivas (lesões de sobreuso). O tratamento das lesões ou patologias varia
conforme o estado da perturbação e das características anátomo-fisiológicas dos pacientes. Na
maioria dos casos, os pacientes são reencaminhados para fisioterapia após o tratamento [3,4].
A recuperação da função do punho baseia-se essencialmente em procedimentos
tradicionais, como o uso de bolas com durezas variáveis, exercícios com molas ou com redes
elásticas com diferentes resistências, entre outros objetos. Surgiu assim a necessidade de se
desenvolver um equipamento que executa movimentos passivos e ativos durante o processo de
recuperação. Embora existam atualmente alguns dispositivos que permitem ao paciente
realizar exercícios de reabilitação com movimentos controlados, estes nem sempre abrangem
todo o tipo de movimentos do punho ou são mais direcionados para a parte de fortalecimento
muscular.
O dispositivo de reabilitação em estudo, o BioBall, é um dispositivo médico, destinado
para a reabilitação do punho, que constitui uma versão adaptada e melhorada do dispositivo já
existente no mercado denominado PowerBall®. No seu desenvolvimento aproveitou-se o
formato e as caraterísticas vibratórias da PowerBall® destinada ao relaxamento e propriocepção
e acrescentaram-se ferramentas que permitem obter a vertente de reabilitação dos
movimentos do punho. Foram ainda realizadas algumas alterações ao dispositivo de modo a
melhorar o seu desempenho e conforto durante a utilização do mesmo.
Assim, este projeto surgiu com o objetivo de se testar o desempenho do BioBall. Para
isso, foram delineados dois tipos de teste: uma averiguação técnica do dispositivo, com o intuito
de verificar a repetibilidade do dispositivo e a exatidão; um ‘teste-reteste’ utilizando uma
população heterogénea, de forma a avaliar a fiabilidade do dispositivo e a verificar a influência
das diferentes variáveis nos resultados obtidos. Os resultados da averiguação técnica são
discutidos ao longo deste artigo. Relativamente ao ‘teste-reteste’, apresenta-se o protocolo de
testes definido, bem como, as previsões acerca dos próximos passos a efetuar neste estudo.
Por fim pretende-se, a partir da análise dos resultados obtidos, avaliar o desempenho
e os vários aspetos funcionais do dispositivo que podem vir a ser melhorados, de modo a permitir
a sua evolução e/ou otimização.
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2. O dispositivo de reabilitação
O projeto do BioBall teve como motivação o facto da PowerBall®, apesar de ser um
dispositivo útil para a área do relaxamento e propriocepção, não ser indicado para a
reabilitação do punho, mas sim para uma fase mais avançada onde se realizam exercícios de
fortalecimento muscular. Deste modo, o novo dispositivo, mantém o sistema de relaxamento e
propriocepção, tendo sido adaptado para um sistema de vibração controlado (de forma a não
pôr em risco o funcionamento dos componentes e garantir a segurança do utilizador) e,
adicionalmente, inclui um mecanismo que possibilita reproduzir os movimentos básicos do
punho, tanto no modo passivo como no modo ativo, aliado a um suporte que fornece
estabilidade e portabilidade ao sistema.
Assim, o dispositivo desenvolvido pode ser dividido em dois sistemas, o sistema para
relaxamento e propriocepção e o sistema para a reabilitação do punho. O protótipo final deste
dispositivo, feito com elementos off the shelf, apresenta-se na Figura 1.

2.1.

Sistema para reabilitação dos movimentos do punho

Os objetivos da reabilitação passam por restaurar o movimento articular completo e a
sua capacidade funcional de forma a proporcionar o regresso do paciente às suas atividades
quotidianas. As intervenções utilizadas pelos fisioterapeutas para atingir esses objetivos podem
ser classificadas coma ativas, quando o paciente é obrigado a desempenhar um papel ativo na
sua reabilitação, ou passivas, quando os movimentos são induzidos no paciente sem que este
tenha de realizar qualquer esforço [5-7].
O sistema de reabilitação do dispositivo consiste num sistema que reproduz os
movimentos principais do punho, auxilia a sua realização (reabilitação passiva) e cria
resistência aos mesmos (reabilitação ativa). Para isso, foi necessário criar um suporte capaz de
alojar todos os componentes necessários a essa funcionalidade e que ao mesmo tempo fornece
estabilidade e portabilidade ao dispositivo. O suporte, apresentado na Figura 1 a) e b), consiste
basicamente em três barras, com juntas rotativas e sem restrições, onde foi colocado um
sistema de ajuste de posição, que restringe a rotação das barras, e um sistema de fixação para
o suporte do tipo “grampo de aperto”. No topo do suporte está uma caixa (controlador) que
aloja todos os componentes eletrónicos e respetivas ligações e que contém as entradas
necessárias, botões e um LCD. Este sistema integra ainda um motor de passo que irá
impulsionar a movimentação da Bioball e que, devido à barra metálica excêntrica em “S” (unida
ao eixo do motor), permite recriar as trajetórias dos movimentos básicos do punho. Essa barra
metálica possui um sistema que permite acoplar e desacoplar a bola quando necessário.

2.2.

Sistema para relaxamento e propriocepção

A propriocepção, associada ao controlo sensoriomotor das articulações, é o termo que
descreve a habilidade de sensação e perceção do próprio corpo. O trauma pode levar à lesão
significativa das partes moles (pele, ligamento, músculo), e, consequentemente, pode
interromper a geração e transmissão dos estímulos propriocetivos adequados, comprometendo
de forma significativa a articulação a nível sensório-motor [5]. Um elemento propriocetivo em
qualquer programa de reabilitação é importante pelo facto de restaurar a sensibilidade
propriocetiva e melhorar o funcionamento da articulação, diminuindo o risco de ocorrência de
novas lesões. Os métodos de reabilitação que usam a vibração e a estimulação tátil dos
recetores cutâneos e músculo-tendinosos do punho são uma base importante e apresentam
resultados positivos no processo de reeducação sensorial [8,9].
Desta forma, integrou-se no dispositivo um sistema de relaxamento e propriocepção
que se resume à bola do equipamento e que consiste num sistema de vibração que auxilia o
relaxamento e, ao mesmo tempo, funciona como um instrumento de propriocepção controlável
de onde é possível retirar dados da evolução da recuperação do paciente. Para isso, integra no
interior da bola um motor sem escovas outrunner (Motor A28L brushless outrunner 920Kv), que
permite obter velocidades controláveis, onde foi acoplado, no seu eixo, um excêntrico que cria
um desequilíbrio durante o seu funcionamento, provocando a vibração da bola. Devido às
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elevadas rotações caraterísticas do motor DC selecionado e ao acoplamento do peso excêntrico
no seu eixo, é possível atingir vibrações na ordem dos 150 Hz. A bola permite ainda a montagem
de um manípulo de maneira a ser manuseada pelo terapeuta (Figura 1 c)).
(1)

(1)

(6)

(2)
(4)
(4)
(3)

(5)

(5)

(3)
(b)

(a)

(c)

Figura 1 – Protótipo final do dispositivo BioBall: a) vista frontal do dispositivo; b) vista lateral do dispositivo; c) bola
acoplada ao manípulo para exercícios de relaxamento e propriocepção; (1) - Controlador; (2) – Barra excêntrica em
forma de “S”; (3) – Bola; (4) – Sistema de barras de ajuste de posição; (5) – Sistema de suporte do tipo “grampo de
aperto”; (6) – Manípulo.

2.3.

Modos de operação

A estrutura de suporte desenvolvida permite executar diferentes posições, através do
ajuste do seu sistema de barras. Assim, além de possibilitar a simulação de todos os movimentos
associados ao punho, é também ajustável a diferentes pacientes, permitindo um uso
confortável do dispositivo. Tal como mostra a Figura 2 a), é possível variar, por exemplo, a
altura do dispositivo em cerca de 70 mm. A barra superior do suporte também possui alguns
graus de liberdade, havendo a possibilidade de se colocar o dispositivo verticalmente,
horizontalmente ou com alguma inclinação, permitindo um uso adequado, Figura 2 b).
0º

(a)

170 mm

100 mm

90º

(b)

Figura 2 - Mecanismo de ajuste do dispositivo que permite um uso confortável por diferentes pacientes: a) variação
da altura do dispositivo; b) variação da inclinação do dispositivo.

Estando a bola acoplada à barra excêntrica, que por sua vez está acoplada ao eixo do
motor, é possível reproduzir os movimentos de FLEX-EXT e ADU-ABDU agarrando a bola tal como
representado nas Figura 3 a) e b), respetivamente. Devido à natureza dos movimentos de PROSUP, a bola deve ser acoplada diretamente ao eixo do motor, não havendo a necessidade de se
utilizar a barra excêntrica. Neste caso, o dispositivo tem que ser colocado horizontalmente e a
bola deve ser agarrada tal como representado na Figura 3 c), em que o ângulo entre o braço e
o antebraço é de 90º.
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(b)

(a)

(c)
Figura 3 - Posicionamento do dispositivo, do antebraço e da mão do paciente nos diferentes movimentos de
reabilitação: a) movimento de FLEX-EXT; b) movimento de ADU-ABDU; c) movimento de PRO-SUP.

Para cada exercício de reabilitação proposto pelo fisioterapeuta, deve-se ajustar a
estrutura do dispositivo de forma a permitir que o paciente tenha o punho numa posição
natural, neutra, confortável e que agarre a bola de forma correta.

2.4.

Programas desenvolvidos

Foram desenvolvidos três programas de reabilitação, de modo a reproduzir ao máximo
os movimentos do punho e observar a evolução dos pacientes. Esses programas foram
designados por: “Exercício Passivo”, “Exercício Ativo” e “Exercício Físico”.
No “Exercício Passivo” definem-se dois ângulos limite para a amplitude do movimento
pretendido (A1 no sentido anti-horário e A2 no sentido horário) e também uma velocidade de
rotação relativa para a realização desse movimento, numa escala de 1 a 100. Neste exercício,
o dispositivo desloca a bola, enquanto que o paciente a agarra, ajudando-o a realizar os
exercícios sem que tenha de realizar qualquer esforço. No “Exercício Ativo” seleciona-se uma
velocidade relativa de rotação numa escala de 1 a 10 e espera-se que o paciente, agarrando a
bola, crie alguma resistência ao movimento gerado pelo motor, exercitando, assim, os músculos
da mão, punho e antebraço. O programa do “Exercício Físico” consiste apenas em agarrar a
bola e realizar os movimentos livremente de modo a observar-se qual a amplitude máxima
atingida por cada paciente.
Foi também desenvolvido um programa para relaxamento e propriocepção, envolvendo
a vibração. Este programa permite selecionar a frequência de vibração entre 0 e 150 Hz.
Enquanto que o paciente agarra a bola e a desloca até ao máximo que conseguir ou até ao
ponto exigido, o fisioterapeuta pode aumentar ou diminuir a frequência a que a bola vibra. Este
programa poderá ainda ser utilizado na realização de exercícios livres, instruídos pelo
fisioterapeuta, uma vez que é possível desacoplar a bola, obtendo-se maior liberdade de
manuseamento. Serve também para adormecimento de zonas de dor e, com a montagem de
um manípulo, consegue-se também o efeito destinado à massagem.

3.

Alterações introduzidas

Com o intuito de melhorar o desempenho do dispositivo e de acrescentar mais
funcionalidades, introduziu-se algumas alterações no mesmo, descritas ao longo deste tópico.
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Incluiu-se um encoder rotativo ótico com o objetivo de ler a amplitude de movimento do punho
dos pacientes e, consequentemente, acompanhar a sua evolução ao longo dos programas de
reabilitação. Adicionou-se um programa que permite a realização de exercícios de reabilitação
e, em simultâneo, melhorar as capacidades proprioceptivas dos pacientes. Para a realização de
exercícios com maior conforto e segurança, desenvolveu-se um sistema de fixação e de apoio
do antebraço.

3.1.

Encoder

O encoder é um componente eletromecânico que converte posição em sinal elétrico
digital. Neste caso, utilizou-se um encoder rotativo ótico uma vez que permite medir o
movimento rotacional do eixo do motor de passo. Este é composto por um disco com marcações,
um componente emissor de luz (LED) e um recetor do lado oposto do disco, como representado
na Figura 4 a). O disco, montado no eixo do motor de passo, apresenta padrões formados por
setores transparentes e opacos. À medida que o disco roda, os segmentos opacos bloqueiam a
luz e os componentes transparentes deixam a luz passar. Esse movimento giratório cria pulsos
de ondas quadradas, que podem ser interpretadas em posição ou movimento [10]. Deste modo,
a incorporação do encoder possibilita a leitura das amplitudes de movimento dos pacientes,
permitindo acompanhar a evolução da sua reabilitação.
De maneira a saber a posição real obtida pelo paciente que está a realizar os exercícios,
decidiu-se integrar um encoder no dispositivo. Deste modo, e uma vez que na versão anterior
do dispositivo não havia espaço entre o eixo do motor de passo e o acoplamento elástico,
alterou-se a estrutura do mecanismo para possibilitar a introdução do encoder, como
apresentado na Figura 4 b).
Disco

Sensor ótico

Conversor
analógico-digital

Sistema
encoder

LED

(a)

(b)

União
elástica
Barra
excêntrica

Figura 4 – Inclusão de um encoder no sistema: a) representação esquemática do funcionamento de um encoder
rotativo ótico (Adaptado de [11]); b) colocação do encoder.

3.2.

Programa Misto

De modo a conciliar as vantagens dos exercícios de reabilitação com os de
propriocepção no mesmo programa, desenvolveu-se um programa designado por “Exercício
Misto”. Neste programa é possível selecionar os ângulos limite A1 e A2, a velocidade de rotação
relativa e a frequência de vibração da bola. Segurando corretamente a bola, o paciente apenas
tem que se deixar levar pelo movimento do motor, tal como no “Exercício Passivo”, mas com
a adição da vibração.

3.3.

Sistema de fixação do antebraço

A fixação do dispositivo à mesa consistia apenas num sistema como um grampo. Esta
forma de o fixar limitava muito o movimento da mão no caso dos movimentos de FLEX-EXT e
de ADU-ABDU, uma vez que esta ficava a tocar na mesa, provocando atrito durante os
movimentos. De modo a resolver este problema, concebeu-se uma base que seria colocada por
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debaixo do dispositivo permitindo aumentar a altura entre a bola e a mesa. Havia ainda a
questão do local onde colocar corretamente o punho. Assim, aproveitando esta base, criou-se,
a partir dela, uma estrutura almofadada, com uma forma curva, que servirá de suporte para o
antebraço. Adicionaram-se três fitas de velcro que servem para fixar o antebraço do utilizador
no local exato onde devem ser realizados os movimentos, quer com o braço direito quer com o
braço esquerdo. O sistema de fixação do antebraço desenvolvido apresenta-se na Figura 5.

Figura 5 – Sistema de fixação e de apoio do antebraço desenvolvido.

Esta estrutura permite a realização dos exercícios com estabilidade, segurança e
conforto. Em certos casos para a realização do movimento de PRO-SUP, dependendo da
anatomia do paciente, há a necessidade de elevar esta estrutura em cerca de 100 mm para a
tornar mais adequada ao exercício.

4. Análise técnica do dispositivo: Metodologia e testes
Com o objetivo de avaliar tecnicamente a adequabilidade do dispositivo realizou-se
uma série de testes de modo a perceber se este funciona corretamente, avaliando
inclusivamente a sua consistência e precisão. Estes testes funcionaram com o objetivo de
calibrar o sistema antes da realização prática de testes do dispositivo em pacientes. Recorreuse unicamente a dois programas do BioBall: “Exercício Físico” e “Exercício Passivo”, e a
marcações geométricas angulares com um transferidor.

4.1.

Teste “Exercício Passivo”

Utilizando o programa do “Exercício Passivo”, atribuiu-se um valor angular ao
dispositivo e esperou-se que a bola atingisse esse ângulo. No total foram introduzidos 7 ângulos,
para a mesma velocidade de rotação (3/100). Para cada ângulo, este teste foi realizado 5 vezes,
durante 5 minutos de modo a obter-se um valor médio. Os valores obtidos (através da leitura
do encoder) ao longo deste tempo foram registados num programa desenvolvido
especificamente para este efeito. Através de uma análise geométrica da trajetória tentou-se
perceber se o dispositivo estava a medir corretamente o valor angular, ou seja, se o valor
angular da trajetória obtida geometricamente coincidia com o intervalo angular introduzido
inicialmente no dispositivo. Esta análise geométrica consistiu na utilização de um lápis acoplado
à barra excêntrica que, devido ao movimento da barra, ia marcando o valor angular num papel
milimétrico.
De modo a verificar a influência da velocidade nas medições, realizaram-se testes ao
mesmo valor angular, mas para velocidades diferentes. Uma vez que para altas velocidades o
dispositivo apresenta uma maior instabilidade, decidiu-se realizar os testes apenas para uma
velocidade de rotação baixa (3/100) e a uma velocidade de rotação média (15/100).
Com o intuito de avaliar o funcionamento do encoder com o motor em funcionamento,
foram calculados os valores médios lidos pelo encoder para cada ângulo e foram registados os
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valores máximos e mínimos. Determinou-se o desvio padrão (DP) dos valores lidos para verificar
a repetibilidade e reprodutibilidade das medidas.

4.2.

Teste “Exercício Físico”

Este teste consistiu em definir valores angulares que foram marcados geometricamente
num papel milimétrico, fazendo-se rodar a barra excêntrica desde um ponto de referência até
ao ângulo pretendido. Foram marcados os mesmos valores angulares em zonas diferentes (zonas
1, 2, 3 e 4, representadas na Figura 6) da área em que é possível mover a barra sem a bola
colidir com a estrutura de suporte do dispositivo.
Bola
0º 0º

1

2

65º
90º
0º

4

3
45º

Corpo do
dispositivo

0º 90º

Figura 6 – Representação esquemática da amplitude de movimento da barra. As zonas 1, 2, 3 e 4 definidas para a
realização dos testes, estão representadas a amarelo, verde, laranja e azul, respetivamente. O registo dos ângulos
foi efetuado no sentido apresentado pelas setas coloridas.

Deste modo, pretendia-se determinar se o dispositivo mede os ângulos com a mesma
precisão em toda a sua amplitude angular. Para cada ângulo repetiu-se o procedimento 5 vezes.
De forma a avaliar a precisão de leitura do encoder e a sua sensibilidade quando o motor não
está em funcionamento, calculou-se também os valores médios e o DP das leituras obtidas nas
diferentes zonas.

4.3.

Resultados

Para a análise quantitativa do desempenho do dispositivo na realização da trajetória
definida, os resultados estatísticos são apresentados na Tabela 1. Observou-se que a medida
geométrica de cada trajetória coincidiu com o intervalo angular (A1+A2) introduzido no
dispositivo. As leituras da amplitude angular de 75º, para A1=20º e A2=55º e para A1=55º e
A2=20º, são as que apresentam maior variação, sendo que o valor máximo atingido foi de 77,05º
e 78,69º e o mínimo de 74,86º e 76,5º. A média das leituras para cada amplitude angular não
foi muito diferente do valor da amplitude angular introduzido, sendo que o maior desvio se deu
para os 75º (A1=55º e A2=20º) com uma média de amplitude lida de 77,83º. O DP foi calculado
a partir dos valores lidos para cada ângulo, sendo que o máximo desvio obtido foi de 0,55º.
Tabela 1- Resultados experimentais da trajetória angular no programa de “Exercício Passivo” para a velocidade
relativa de 3/100
A1 (º)
5
10
15
30
20
55

A2 (º)
5
10
30
30
55
20

Geométrico (º)
10
20
45
60
75
75

Média (º)
9,93
20,00
45,70
61,76
76,25
77,83

Máximo (º)
10,39
20,22
47
62,84
77,05
78,69

Mínimo (º)
9,29
18,58
45,35
61,2
74,86
76,5

DP (º)
0,31
0,31
0,41
0,49
0,51
0,55

De forma a verificar a influência das velocidades, a Tabela 2 apresenta a mesma análise
quantitativa para o intervalo angular de 90º (A1=0º e A2=90º) a velocidades (V) diferentes
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(3/100 e 15/100). É possível verificar que para a velocidade maior o DP é ligeiramente maior,
assim como a variação entre o máximo e o mínimo das leituras.
Tabela 2- Comparação dos resultados experimentais da trajetória de 90º (A1=0º e A2=90º) para as velocidades
relativas de 3/100 e 15/100
V
3
15

Média (º)
89,84
90,26

Máximo (º)
90,71
91,26

Mínimo (º)
89,07
88,52

DP (º)
0,47
0,72

Relativamente ao teste usando o programa do “Exercício Físico”, os resultados obtidos
a partir da leitura do encoder são apresentados na Tabela 3. É possível observar os valores
médios obtidos para cada ângulo em diferentes zonas de amplitude de movimento da barra, a
média global das quatro zonas, bem como o DP desses valores.
Tabela 3 - Resultados experimentais obtidos no programa do “Exercício Físico”, onde foram marcados valores
angulares em diferentes zonas de movimento da barra (as células preenchidas com ‘-‘ correspondem a zonas onde
não é possível realizar essa amplitude devido à estrutura de suporte do dispositivo)
Marcação (º)
0
5
10
15
30
45
60
75
90

4.4.

Zona 1 (º)
0,55
5,68
10,60
15,74
31,15
47,10
-

Zona 2 (º)
0,44
5,46
10,38
15,52
30,60
46,67
61,20
76,94
92,79

Zona 3 (º)
0,44
5,46
10,38
15,85
29,73
45,36
60,11
75,85
90,16

Zona 4 (º)
0,55
5,90
10,38
15,30
29,73
-

Média global (º)
0,50
5,63
10,44
15,60
30,30
46,38
60,66
76,40
91,48

DP (º)
0,06
0,21
0,11
0,24
0,70
0,91
0,77
0,77
1,86

Discussão de Resultados

Os testes que utilizaram o programa do “Exercício Passivo” confirmaram a precisão do
dispositivo, como é possível observar pelos baixos desvios padrão obtidos, sendo que o máximo
foi de 0,55º. As médias das leituras não se afastaram muito do valor introduzido no dispositivo
e a variação entre valores máximos e mínimos obtidos não foi muito elevada, o que é aceitável
para a eventual avaliação do treino do paciente. É de destacar, também, que o valor
geométrico da amplitude obtido foi praticamente igual ao valor da amplitude introduzida no
dispositivo, o que significa que é possível realizar exercícios de reabilitação sem que haja
desvios angulares prejudiciais ao paciente.
A confiabilidade da leitura foi validada através da realização do teste utilizando o
programa de “Exercício Físico” para verificar se eram obtidas medidas consistentes, assim
como, se essa consistência se mantinha em todo o alcance angular do dispositivo. Os valores
médios obtidos para cada ângulo apresentaram uma certa variação nas diferentes zonas de
movimento da barra. Essa variação parece aumentar a partir dos 30º não sendo, contudo,
significativa para o tipo de exercícios que se pretende realizar. Os resultados mostraram que
podem ser obtidas medidas repetíveis e reprodutíveis do ângulo para toda amplitude angular
do dispositivo.
Analisando os resultados obtidos para duas velocidades diferentes verificou-se que, tal
como se esperava, para uma maior velocidade o desvio padrão é ligeiramente maior. Este
aumento pode dever-se a uma taxa de aquisição insuficiente na leitura do sinal do encoder, ou,
eventualmente, a vibrações mecânicas induzidas pelo aumento da velocidade no disco do
encoder. Ainda assim, tendo em conta o aumento da velocidade, a variação das leituras foi
baixa, sendo satisfatória para a aplicação em questão.
A variação das leituras efetuadas ao longo dos testes pode estar relacionada com vários
fatores, desde os tipos de componentes empregues, bem como à sua forma operativa, assim
como aos constrangimentos do próprio encoder. O disco do encoder pode não estar concêntrico,
o que pode interferir com a passagem de luz interferindo na interpretação de posição e do
movimento da barra excêntrica. Este aspeto pode assim comprometer a repetibilidade da
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leitura. De um modo geral, esta variação das leituras está dentro de faixas relatadas
anteriormente com base em medidas de goniómetro. A goniometria resulta em variações
bastante altas entre observadores, com desvios padrão que variam entre os 3º e os 10º e
variações intra-observador entre 1º e 3º [12].
O dispositivo BioBall provou ser um dispositivo útil que pode controlar uma amplitude
angular definida. Os resultados preliminares indicam que, ao usar o BioBall, podem ser obtidas
medidas confiáveis baseadas nas configurações angulares introduzidas.

5. Conclusões
Ao longo deste artigo abordou-se o dispositivo BioBall quanto à sua constituição e
funcionamento, bem como as alterações realizadas para melhorar o seu desempenho e atribuirlhe novas funcionalidades tornando-o mais adequado à reabilitação. Os dados recolhidos dos
testes técnicos realizados permitiram determinar a precisão e a repetibilidade do dispositivo e
verificar se este funciona de acordo com o que foi projetado. Os desvios padrão calculados a
partir das leituras angulares obtidas foram baixos, inferiores a 2º, não sendo significativos para
a aplicação em questão. Assim, foi verificado que o BioBall, além de funcionar corretamente,
é capaz de recolher os dados angulares com consistência tornando-se adequado para
acompanhar a evolução da reabilitação de um paciente. No entanto, para concluir à cerca da
sua adequabilidade à reabilitação, é necessário avaliar o grau de confiabilidade da sua leitura
quando utilizado em indivíduos. Para isso será realizado um teste-reteste com indivíduos
saudáveis. Após essa verificação, devem ser feitos testes utilizando casos práticos e perceber
se este contribui para a melhoria da condição do paciente. Ainda assim, os testes já realizados
sugerem que o dispositivo BioBall é um dispositivo apropriado e promissor na área da
reabilitação do punho.
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Abstract
Civil construction is an important economic segment for human development, however its
execution process, through the construction site, cause huge environmental impacts and
generate pollution in its surroundings. In addition, the excessive use of materials and natural
energy resources cause waste and make the enterprise more expensive, reducing the
production processes' efficiency. The objective of this work was to learn the solutions used in
works that are based on the methodology known as Lean Construction. Solutions that aim to
improve the management of natural resources, the use of materials and the improvement of
construction processes. The research methodology consisted of making a survey on companies
that adopt or not the methodology, in which it was made an analysis of how their construction
sites are in relation to the rational use of these resources. The research brought data that will
serve as recommendations and warnings to improve our relationship with the environment.
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A contribuição da metodologia Lean Construction
na sustentabilidade da atual construção civil
paulista
CONSTRUCTION SUSTAINABILITY
Sustainability & Green Structures

Introdução
A construção civil é uma indústria que engloba toda uma rede complexa de produção, de
comércio e de serviços. O investimento com insumos de materiais de construção, energia e
combustíveis, em geral, é ¼ de toda receita que corresponde ao valor deste PIB [1], insumos
estes que, depois de transformados no produto final, gerarão subprodutos que provavelmente
serão depositados na natureza nas mais diversas formas. Além disso, há os gastos com mão de
obras que, estima-se ser de 33,1% de seu orçamento total [2], entretanto, devido a sua baixa
qualificação formal, resulta em mau uso desses recursos [3].
O STP – Sistema Toyota de Produção, tem por finalidade a absoluta eliminação dos
desperdícios gerados no processo de criação de um determinado produto [4] – à adaptação na
construção civil tem-se o nome de Lean Construction, isto desde a gerência ao chão de
fábrica.
Já a obra sustentável requer as seguintes ações principais:
 Sustentabilidade do habitat (sítio) e qualidade da implantação;
 Gestão de água e efluentes;
 Gestão de energia e emissões;
 Gestão de materiais e resíduos sólidos;
 Qualidade do ambiente interno; e
 Qualidade dos serviços [5].
No presente trabalho visou-se a prospecção entre empresas de construção civil sobre a
utilização dos métodos de melhoria da sustentabilidade e a metodologia japonesa, STP ou
Lean Production adaptada à construção civil, conhecida como Lean Construction. A intenção
foi perceber se as empresas dominam tais metodologias e as aplicam mutuamente, pois
acreditasse que os benefícios de ambas são compatíveis e complementares.
Logo, o objetivo deste trabalho foi entender como a filosofia da Produção Enxuta japonesa
está implantada nos canteiros de obras da cidade de São Paulo que terá, por finalidade, a
melhora na organização empresarial da indústria da construção civil, que consequentemente
possibilitará maior produtividade em seus empreendimentos e, proporcionando maior
racionalização do uso dos recursos ambientais.

Metodologia
Em um primeiro momento deste trabalho teve-se como projeto de pesquisa a investigação das
teorias da Lean Construction e da Sustentabilidade por meio de referências bibliográficas, que
foram a base para relaciona-las e obter soluções contra o desperdício de materiais e energia,
da poluição gerada nos canteiros de obras e, ainda, nas buscas por uma melhor produtividade.
Concomitantemente, elaborou-se o cronograma de pesquisa para poder dividir o trabalho de
referencial bibliográfico com o relatório, controlando o tempo das atividades que precisavam
ser desenvolvidas. Reuniões com a orientadora foram realizadas com o objetivo de se
alcançar melhores respostas possíveis dos dados levantados, e oferecer lógica e aplicabilidade
entre a solução sustentável e a eficiente gestão da produção nos canteiros de obra das
companhias.
Depois de realizado o trabalho teórico, houve a necessidade de observar na prática como as
empresas se comportavam diante dos problemas de sustentabilidade e de gestão da produção
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(lean construction) no cotidiano das obras de construção civil. Sendo assim, elaborou-se um
questionário do tipo Survey para aprimorar ainda mais o conhecimento nas soluções
levantadas na parte teórica.
Para responder o survey foram selecionadas 20 companhias que trabalham formalmente no
ramo da construção de edifícios residenciais e comerciais.
Os entrevistados para realizar o questionário foram os profissionais da gerência – engenheiros,
arquitetos, tecnólogos e técnicos – no qual respondem diretamente sobre o projeto e o seu
andamento no canteiro de obras.
O questionário foi enviado via e-mail para ser respondido. Como há uma grande diversidade
cultural de empresa para empresa, a opção de anonimato será garantida às companhias que
não quiseram revelar a sua identidade.
Em seguida, as informações foram exportadas do Google Drive, para o Microsoft Excel, para
que as suas conclusões pudessem ser convertidas nas formas de tabelas, imagens e gráficos,
facilitando a leitura e a compreensão dos resultados.
Foram entrevistadas 20 organizações. A escolha dessas empresas de engenharia civil respeitou
os seguintes requisitos: empresas que atuam no ramo residencial e comercial ou em ambas.
Os profissionais entrevistados deveriam exercer cargo no canteiro de obras e/ou em
gerenciamento de projetos, pois estes detêm conhecimentos sobre o planejamento e,
consequentemente, dos problemas nas obras. Estando-os, assim, aptos a responderem ao
survey.
Na coleta de dados, utilizou-se uma ferramenta de internet, o formulário do Google Drive;
com ela a divulgação do formulário é rápida e prática – através de endereço de e-mail. Assim
que as empresas respondiam, as informações eram retidas no servidor e os gráficos eram
gerados automaticamente, facilitando a análise e a compreensão dos resultados.

Análise e discussão dos resultados
De um total de





20 organizações, elas estão divididas em:
2 organizações atuam no ramo somente das construções residenciais;
2 organizações atuam no ramo somente das construções comerciais;
5 organizações atuam nos ramos das construções residenciais e comerciais; e
11 organizações atuam além dos ramos das construções residenciais e
comerciais.
As 20 (vinte) organizações afirmam que suas obras seguem conforme o cronograma, do início
ao término, porém constatou-se que elas têm dificuldades em não deixar que ocorrências e
imprevistos aconteçam, provocando contratempos e imprevistos à execução da obra. Assim,
elas recorrem aos replanejamentos do cronograma como solução. Entretanto, para uma
grande parcela dessas companhias, num total de 15 (quinze) organizações, há eventuais
conflitos entre os colaboradores da obra.
As afirmações entre as 20 (vinte) companhias se dividem nas seguintes opiniões em:
 5 (cinco) organizações não encontram problemas para realizar adaptações em
seus canteiros de obras;
 e 15 (quinze) que encontram dificuldades em realizarem mudanças quando se
deparam com problemas ou imprevistos que possam atrasar o cronograma do
empreendimento.
Mas, ainda assim, há um consenso de opiniões de que, um desafio para os gerentes de
projetos e os projetistas, é a readaptação do canteiro de obras, quando esse tipo de
problema acontece.
Todas as 20 (vinte) empresas adotam um ou mais métodos sustentáveis de maneira
individualizada em seus canteiros de obras. De modo que, os métodos mais utilizados pelas
empresas são:
 16 (dezesseis) empresas adotam a coleta seletiva;
 15 (quinze) empresas compram materiais de fornecedores confiáveis; e
 15 (quinze) realizam treinamento de mão de obra nos canteiros.
Por outro lado, os métodos menos utilizados pelas empresas são:
 6 (seis) empresas adotam a utilização de lava bicas;
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 3 (três) empresas adotam a reutilização de água não potável; e
 5 (cinco) empresas adotam a utilização de kit pré-montado de ferramentas e
materiais que irão ser utilizados pelos funcionários.
E, ainda, infelizmente, há 2 (duas) empresas entrevistadas que não adotam nenhum método
sustentável, listados nesse estudo, em seus canteiros de obras.
O estudo revelou que 11 (onze) companhias entrevistadas não dispõem de fonte alternativa
de energia, 3 (três) companhias dispõem na modalidade de combustível fóssil e 9 (nove)
companhias dispõem de energia elétrica. Há ainda 2 (duas) empresas que utilizam ambas –
elétrica e combustível fóssil -, pois nessa pesquisa as empresas poderiam responder mais de
uma alternativa. Apenas uma delas implanta a energia solar como fonte alternativa de
energia.
A coleta de dados evidenciou-se que nenhuma das empresas entrevistadas possuem qualquer
tipo de certificação ambiental, entretanto todas elas possuem conhecimento de sua
existência e, ainda, possuem consciência da importância que elas geram para o meio
ambiente. Para 5 (cinco) dos entrevistados, o alto custo da implantação é um empecilho para
a implantação das certificações ambientais. Para 13 (treze) organizações, julga-se valer o
capital investido, mas somente para aplica-las em processos chaves do cronograma. Por outro
lado, 2 (duas) organizações acreditam que não vale o investimento desprendido. E, portanto,
apenas 2 (duas) organizações declararam que vale o investimento de certificações ambientais
em todos os processos do canteiro de obra. Ainda sim, o fato que chama atenção é que 6
(seis) das 20 (vinte) companhias entrevistadas possuem a consciência da importância de uma
obra sustentável para a preservação do meio ambiente; e 1 (uma) dessas seis possuí,
inclusive, a certificação ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental; e 1 (uma) outra
disponibiliza capacitação técnica de toda a equipe da obra sobre os impactos ambientais, suas
mitigações e reduções.
14 (quinze) organizações possuem raso conhecimento sobre a metodologia Lean Construction,
5 (cinco) organizações não possuem conhecimentos algum sobre a metodologia Lean
Construction e apenas 1 (uma) possuí pleno conhecimentos sobre a metodologia. Não
obstante, um fato curioso, é que 14 (quatorze) delas adotam, de forma individual, seus
processos, contudo, sem estarem vinculados à filosofia da gestão de produção, controverso
visto que o Lean Construction é um processo sistêmico. No entanto, como as companhias
responderam na entrevista, elas não detêm de conhecimentos satisfatórios, recursos
financeiros ou de incentivos suficientes para a implantação plena da metodologia Lean
Construction em seus canteiros de obras, não puderam afirmar se os processos aplicados
individualmente trouxeram melhorias concretas em suas obras. Porém, 4 (quatro) empresas
afirmaram que tiveram algum benefício com a implantação parcial (de forma individual)
desses processos em suas atividades como, por exemplo, melhoria em produção de forma
consciente e otimização de processos, maior controle e qualidade dos serviços executados e
melhoria na racionalização do tempo.
As respostas estão equilibradas quando o assunto é relatórios de obras. Assim, pode-se
observar que 18 (dezoito) companhias elaboram relatórios de obra, seja 12 (doze) companhias
elaboram frequentemente e 6 (seis) elaboram esporadicamente seus relatórios de obra, ou
seja, há uma motivação por parte dos profissionais da gerência em averiguar falhas e acertos
nas atividades executadas, afim de melhorar seus processos construtivos. Entretanto, 2 (duas)
organizações não fazem relatórios de obras, e isso é muito grave, pois prejudica o
empreendimento, encarecendo-o e/ou atrasando-o, quando finalizado. Além disso, esses
mesmos problemas podem ser repetir em projetos futuros porque deixou-se de incorpora-los
culturalmente na filosofia de trabalho da empresa através dos registros em relatórios de
obras.
Todas as 20 (vinte) empresas são favoráveis e julgam importantes à transparência de seus
processos para a solução de problemas e melhoria da gestão de produção dos seus canteiros
de obras.
Analisou-se como as empresas trabalham em conjunto com seus fornecedores e a reposição
dos materiais de construção em suas obras, a saber:
 14 (quatorze) empresas sentem dificuldades por não possuir um mecanismo
(humano ou computacional) de monitoramento e controle dos materiais
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utilizados por seus funcionários e, quando há necessidade da reposição deles
no canteiro de obras, muito das vezes, o seu fornecedor não consegue realizar
a reposição de maneira rápida e eficiente para atender o tempo de uma
determinada atividade.
 6 (seis) empresas, tem uma resposta rápida no fornecimento dos materiais de
construção, por parte de seu fornecedor, pois detém um mecanismo (humano
ou computacional) capaz de agilizar o processo de reposição desses materiais
que, consequentemente, não prejudica o andamento das atividades da obra.
A perda de material no canteiro de obras por parte das empresas, mostrou-se, de certa
forma, equilibrada, mas somando as empresas que possuem controle, pleno ou parcial, dos
seus materiais de construção totalizam 15 (quinze) empresas. Apenas 5 (cinco) empresas não
possuem controle dos seus materiais e chegam até a relatar extravios por parte dos seus
funcionários.
Complementando a análise sobre materiais de construção, novamente, 17 (dezessete)
organizações seguem operando com plena ou parcialmente um controle de qualidade e
ergonomia ao depósito dos materiais de construção. E, novamente, há 3 (três) organizações
que não segue um controle de qualidade e ergonomia ao depósito dos materiais de
construção, prejudicando assim, a qualidade de seus materiais e do tempo de utilização dos
mesmos.
Por fim, 12 (doze) organizações realizam manutenção corretiva, ou seja, quando o
equipamento gera problemas, não sendo a maneira ideal de manutenção. A outra parte, 8
(oito) organizações realizam manutenção periódica e preventiva que é uma maneira
satisfatória de preservação do equipamento. Entretanto, nenhuma organização realiza a
manutenção preditiva, seguindo uma programação prévia de manutenção de seus
equipamentos no canteiro de obras. No caso, este é, justamente, a forma como a Lean
Construction adota em suas produções, não devendo o equipamento dar problemas e, sim,
evitar o seu o problema antes mesmo que aconteça.

Conclusões
Na cidade de São Paulo, o survey revelou que, praticamente, todas as 20 (vinte) empresas de
construção civil ainda possuem dificuldades em compreender de modo afinco e em implantar
os processos e técnicas da lean construction nos seus canteiros de obras. Os principais
motivos para essas dificuldades estão no custo de investimentos, que as empresas julgam ser
demasiadamente oneroso no orçamento e de estudos aplicados na prática, porque elas têm
receio de não obterem retorno, tanto financeiramente quanto em melhorias propriamente
ditas aos processos de execução da obra.
Além de que, os diversos tipos de desperdícios percebidos são o de tempo, recursos
energéticos, os problemas que geram imprevistos e contratempos nas atividades, os extravios
e perdas de materiais, os atrasos na reposição de materiais, a manutenção dos equipamentos
que deixam as atividades paralisadas. Isso tudo geram atrasos no cronograma, aumento dos
custos atribuídos no orçamento ao final da execução dos empreendimentos.
Consequentemente, esses problemas também afetam a área de sustentabilidade tanto no
canteiro de obras quanto ao seu entorno, pois sempre haverá desprendimento de mais tempo,
recursos, energia e insumos para reparar um problema ou imprevisto gerado pela falta de
compreensão e implantação de maneira eficiente de metodologia de gestão da produção.
Entretanto, o survey também mostra que, mesmo não aplicando e não conhecendo a
metodologia lean construction, praticamente todas as organizações entrevistadas estão
buscando melhorar a sua gestão em seus canteiros de obras, para obterem melhor visibilidade
no mercado da construção civil. Elaborando relatórios, seguindo normas ambientais e de bemestar social e profissional, oferecendo treinamento para seus funcionários e colaboradores,
adotando métodos sustentáveis individuais e em seus canteiros de obras. Por mais que apenas
uma companhia tenha implantado energia alternativa na modalidade solar, isto pode mostrar
ser um começo na mudança de construir no Brasil. Em suma, o que as empresas puderem
fazer para melhorar sua gestão e o seu canteiro de obras, mas sempre equilibrando melhorias
e inovação com o orçamento, elas demonstram o desejo de realizar.
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Sendo assim, por mais que os resultados dessa pesquisa se mostrem insatisfatórios em termos
práticos, pode-se supor que todas as organizações entrevistadas possuem a consciência
necessária de que o paradigma de construir da maneira tradicional - onde até então não se
havia uma preocupação com gastos excessivos de energia e recursos, de racionamentos e de
preservação - deve ser mudado. Até porque, a demanda global atual está exigindo essa
habilidade.
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Abstract
An analysis of urban morphology of the historical nucleus (the Plateau) of Praia (Cape Verde)
highlights the process of thinking and making a city expressed in António de Lencastre 's plan
and its further development. For this, the processes of urban transformation occurring over
time in the Plateau are shown. The methodology used for this urban analysis allowed an
understanding of the intervention process on the Plateau through an interpretative analysis of
morphological evolution obtained from: i) a detailed identification of cartography; ii) a
comparative morphological analysis of urban development based on old and current
cartography; iii) a vectorization of the maps through scale normalization (the letters were
overlapped with the 2018 chart); iv) an identification of public buildings and public spaces; and
v) a quantification of the elements of urban form. In the quantification of the elements of the
urban form, the reading and interpretation of the different maps is synthesized through
analytical drawings and tables.
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Leitura da evolução da forma urbana do Plateau Cidade da Praia
1. Enquadramento

A cidade é um laboratório de ações diversas do homem. Estas devem ser entendidas como
resposta às suas necessidades diárias e são visíveis na forma como este ocupa o lugar que habita.
O homem transforma o lugar onde vive. A preferência na escolha do lugar depende das
oportunidades de vida que o lugar lhe proporciona. Para o efeito, o indivíduo age sobre ele,
transforma-o, adaptando-o a seu gosto. Deste modo, a cidade é o resultado do acumular das
experiências humanas durante séculos. O entendimento da cidade, através da leitura
morfológica do núcleo urbano, permite-nos refletir sobre a produção do traçado urbano ao
longo do tempo. Este processo, elucida através de uma explanação teórica, os fenómenos que
participaram na formação espacial da cidade. As novas necessidades e ambições potenciam o
crescimento do tecido urbano. Os traçados das estruturas urbanas multiplicam-se, intensificamse, sobrepõem-se tornando a cidade cada vez mais complexa e difícil de se relacionar e como
resultado disto as cidades atuais funcionam como um palimpsesto [1, 2].
Apresentamos como estudo de caso para esta investigação a Cidade da Praia, mais
concretamente, o seu centro urbano - o Plateau. Definimos como objetivo geral para este
estudo a análise interpretativa da evolução morfológica e urbana do Plateau desde da fundação
do seu primeiro edifício público, a igreja da Nossa Senhora da Graça, em 1526 até à actualidade.
Com este propósito procuramos definir as diretrizes relativas às questões especificas da
morfologia urbana, que apontam para uma metodologia ajustada ao estudo da análise urbana
do Plateau. Procuramos reconhecer as dinâmicas evolutivas da morfologia urbana do “Plateau”
ao longo do tempo e perceber as origens dessas dinâmicas analisando o processo de
aparecimento e crescimento do espaço urbano do “Plateau”, com o intuito de mostrar o seu
desenho urbano.
Na origem desta investigação estão os estudos sobre a morfologia urbana e o território [3, 4],
os estudos de morfologia urbana de origem portuguesa [5, 6, 7, 8] e os estudos específicos sobre
a Cidade da Praia – Plateau e sua origem [9, 10, 11]. Constatada a insuficiência de estudos
sobre a evolução urbana e morfológica da Cidade da Praia - Plateau julga-se necessário um
estudo sobre a morfologia urbana do Plateau, cuja metodologia de trabalho favoreça maior
compreensão e entendimento do tecido urbano do Plateau alicerçando a investigação na leitura
das cartografias antigas e recentes da Cidade da Praia e na realização de desenhos analíticos
do Plateau que permitam a quantificação da forma urbana.

2. Metodologia

Esta investigação cumpre duas etapas, a recolha de informação e a análise de dados.
Relativamente à recolha de informação devemos evidenciar as pesquisas em arquivos vários
(Biblioteca Nacional, Instituto do Arquivo Histórico Nacional de Cabo Verde, Direcção Geral do
Património Cultural de Cabo Verde, Centro de Informação Geospacial do Exército, Instituto de
Investigação Científica Tropical e Arquivo Histórico Ultramarino). Dos arquivos históricos
gostaríamos de salientar o Arquivo Histórico Ultramarino que possui a grande maioria de cartas
relativas a Praia e ao Plateau. Metodologicamente procedemos à selecção da cartografia, que
mostra o desenvolvimento da malha urbana, existente no Arquivo Histórico Ultramarino e nos
arquivos indicados anteriormente, correspondente às datas apresentadas na tabela 1. Para a
avaliação quantitativa (dimensão de quarteirões e lotes) obtivemos, também, cartografia
actual (2018) proveniente da Câmara Municipal de Praia.
Para a análise urbana de Praia procedemos: i) uma identificação detalhada da cartografia
(Tabela 1); ii) uma análise morfológica comparativa do desenvolvimento urbano com base na
cartografia antiga e actual; iii) uma vectorização das cartas através de normalização de escalas
(foi realizada sobreposição das cartas com a carta de 2018); iv) uma identificação dos edifícios
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públicos e dos espaços públicos; e v) uma quantificação dos elementos da forma urbana. Na
quantificação dos elementos da forma urbana, a leitura e interpretação das diferentes cartas
é sintetizada através de desenhos analíticos e de tabelas.

3. Contexto Histórico

O lugar de Praia de Santa Maria é descoberto e frequentado pelos navegadores no percurso do
cruzamento do Atlântico na primeira década de 1500. Nesta década existia na Cidade da Praia
apenas casebres isolados, dos pescadores instalados junto à praia e à fonte (Font-Anna) de água
doce, não muito longe da praia [9] [12] [13]. Durante os dois primeiros séculos de povoamento
(século XV e XVI) Praia era um porto de descarregamento de escravos [9]. Praia fez-se com
esses mesmos escravos, mas também, com gente proveniente de Alcatrazes e posteriormente
com os habitantes da Ribeira Grande. Alcatrazes corresponde a um aglomerado (capitania do
Norte) da ilha de Santiago, que teve alguma expressão na rota da navegação portuguesa. Este
aglomerado foi fundado pelo capitão donatário Diogo Afonso entre 1462 e 1473, na mesma
época em que António de Noli (1415-1497) criou a capitania do Sul (Ribeira Grande), no século
XV. Alcatrazes no século XV já́ era vila e contava com um edifício de câmara e uma igreja, a
igreja da Nossa Senhora da Luz. Devido às más condições naturais de Alcatrazes e à forte
concorrência da vizinha capitania do Sul (Ribeira Grande), Alcatrazes entrou em decadência no
século XVI e a sua capitania foi transferida para a Praia de Santa Maria (pensa-se que esta
transferência aconteceu em 1516). Nesta data, a Praia de Santa Maria já possuía algum
potencial comercial ligado ao seu porto. Este potencial despertava a atenção dos homens,
interessados pelo negócio do porto. Um potencial que contribuiu, mais tarde, para a
transferência da capital de Cabo Verde e do Rio de Guiné, sediada na Ribeira Grande, para a
Vila da Praia de Santa Maria, no século XIX [10] [14].
A Praia Grande, em 1516, acolheu a capitania do Norte, transferida da moribunda vila de
Alcatrazes. Em 1777, o aglomerado da Praia de Santa Maria foi elevado oficialmente a vila da
Praia de Santa Maria. Em 1858, a Vila da Praia de Santa Maria foi elevada a cidade capital da
província de Cabo Verde e do Rio de Guiné) [15] [9].
Á semelhança de outros aglomerados cabo-verdianos, o primeiro aglomerado da Cidade da Praia
deu-se na boca do porto, desenvolvendo-se mais tarde. O aglomerado da Praia Grande
transferiu-se para o planalto do Plateau a 30 metros do nível do mar por questões de segurança
e salubridade, quando foi construída a igreja de Nossa Senhora da Graça, em 1526. [10]. A
Igreja foi implantada a Sul do planalto do Plateau, sobranceira ao porto da Praia. Foi construída
sob a ordem da diocese da Ribeira Grande e contou com a participação do engenheiro português
Pedro Nunes (1502-1578) [16].
A igreja da Nossa Senhora da Graça constitui o principal elemento gerador do espaço urbano do
Plateau. O desenvolvimento urbano do Plateau ocorreu durante vários séculos na ausência de
qualquer instrumento urbanístico, contudo, o seu traçado foi pensado. Apresenta um desenho
urbano que manifesta desejo de orientação e ocupação do espaço do planalto, com quarteirões
lineares que traduzem rigor geométrico, adaptados à topografia e orientados no sentido
Norte/Sul do planalto [14] [10].
A Cidade da Praia criou serviços e espaços públicos que deram seguimento ao crescimento e
expansão da mesma. Estes elementos urbanos permitiram a criação de traçados direitos que
facilitaram o arejamento e mobilidade urbana da Cidade da Praia. Como podemos ver na
cartografia antiga desta cidade apesar das dificuldades de crescimento e expansão urbana, não
se abandonou o seu traçado inicial [14] [10].
À medida que o espaço urbano do Plateau aumentava, a necessidade de um plano urbanístico
era cada vez mais evidente. O primeiro plano urbanístico para o Plateau foi apresentado pelo
Governador António de Lencastre, no decorrer do seu mandato entre 1808 a 1813 e mostrava
um traçado ortogonal [9]. Este plano urbanístico é um plano de expansão que veio consolidar a
malha urbana, não alterando a génese do desenho urbano do Plateau. Este plano veio introduzir
novas normas de construção, assim como incentivar novas construções, melhorar o espaço da
vila da Praia e suas infraestruturas, com a construção de equipamentos urbanos e arquitetónicos
dignos de uma cidade [9]. Para Silva [9], o mais interessante deste plano é a delimitação das
linhas do crescimento futuro da urbe da Praia.
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Durante a sua governação entre 1822 e 1826, João da Mata Chapuzet (1777-1842) continuou o
melhoramento e desenvolvimento urbano da Praia finalizando grande parte do plano de António
de Lencastre. Na década de 1850 o desenvolvimento urbano de Praia deve-se em grande parte
à dinamização agrária da ilha de Santiago e aos impostos para uso do seu porto [9].
Em 1944, o governo de António Oliveira Salazar, através do Ministério das Colonias criou o
Gabinete de Urbanização Colonial. Este gabinete coordenava uma estrutura de projetos de
arquitetura e de engenharia, sediada em Lisboa, cujo papel era traçar planos urbanísticos para
as colónias portuguesas modernizando e homogeneizando o ambiente construtivo das obras
portuguesas espalhadas nos diferentes países africanos de língua oficial portuguesa. No caso da
Cidade da Praia o Estado Novo consolidou a malha urbana do Plateau com a construção do Liceu
Domingos Ramos, em 1960, no extremo Norte do planalto do Plateau [17]. O século XX
representa a última fase de crescimento de cariz lusitano da Cidade da Praia através do Plano
de Urbanização. Assim, são realizadas diferentes propostas, em 1960 o Plano Director-Base da
Praia e em 1961 o Plano de Urbanização da Praia do Arquitecto José Luís Amorim com outros
desenvolvimentos, em 1962 e 1969, como poderá ser visto na tabela 1 [18].
Tabela 1 – Cartas existentes do núcleo urbano do Plateau (Praia) relativas ao seu desenvolvimento urbano

Ano

Autor da Carta

Título

Arquivo

1778

António Carlos Andrea

Arquivo Histórico Ultramarino
Cartm 024.D130

1840

-

1851

-

1882

Emídio Augusto de
Cárceres
Fronteira/
Francisco Assis Camilo
Júnior/ Hugo Carvalho
de Lacerda Castelo
Branco e João Fradique
de Moura Palha
Emygdio
Fronteira/
Camilo Junior/ Hugo de
Lacerda
-

Planta da Villa da Praya de S.ta Maria, e da
sua espaçosa Baya, citas na Ponta do S. E.
da ilha de Santiago de Cabo Verde
Planta do Porto da Vila da Praia de S. Tiago
de Cabo Verde
MAYO, SANTIAGO, FOGO E BRAVA.../BAIE DE
LA PRAYA (ILE SANTIAGO)
Planta hydrographica do porto da Praia
(Ilha de S. Thiago de Cabo Verde)

Planta hydrographica do porto da Praia
(Ilha de S. Thiago de Cabo Verde)

Biblioteca Nacional
cc-1027-a

Cabo Verde – Planta Incompleta da Cidade da
Praia da ilha de S. Tiago
Planta da Cidade da Praia, com indicação do
nome das ruas principais, edifícios e
instalações dentro do hospital
Planta da Praia
Missão Hidrográfica do Arquipelago de Cabo
verde
Plano Director-Base da Praia

Instituto Geográfico do Exército

1884
1888
1897

António
Palhota

Vicente

1946

-

1960

José Luís Amorim

1961

José Luís Amorim

1962

Jorge Branco Ló

1969

Maria Emília Caria

Urbanização da Praia
Estudo Prévio da Célula 1, Achada Principal
Urbanização da Praia
Estudo sobre a Achada Principal
Urbanização da Praia
Plano Parcial da Achada Principal
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Arquivo Histórico Ultramarino
Cartm 024/00181
Arquivo Histórico Ultramarino
CARTI/ 024/00243
Arquivo Histórico Ultramarino
Cartm 024/00220

Arquivo Histórico Ultramarino
CCart000395 (9/666 01)
Cartoteca Instituto Hidrográfico
da Marinha de Portugal
C_12_6 CIH
Arquivo Histórico Ultramarino
(IPAD 1.146)
Arquivo Histórico Nacional de
Cabo Verde (Cx 373)
Arquivo Histórico Ultramarino
(IPAD 1.145)
Arquivo Histórico Ultramarino
(IPAD PROC.º SU/6/69)

4. Medição da Forma Urbana

A figura 1 apresenta um esquema gráfico demonstrando o crescimento urbano do Plateau de
1526 até à atualidade, concebido a partir da cartografia em análise (Tabela 1) e da
interpretação de fontes documentais primárias relativos a Praia.
Observando a figura 1 constatamos que morfologicamente este traçado tem por base uma malha
ortogonal de quarteirões regulares e que o maior crescimento do núcleo urbano ocorre no século
XIX (ver desenhos relativos aos anos de 1812, 1840 e 1882).

Figura 1 – Desenvolvimento urbano do Plateau (De 1526 até à atualidade).

A primeira fase de implantação do núcleo corresponde a uma ocupação proveniente da
transferência dos burgos dos vales (Várzea e Praia Negra) para o cimo do planalto do Plateau,
após a construção da capela-mor (igreja da Nossa da Graça) em 1526. Assim, registamos em
desenho no esquema da figura 1 apenas a igreja pois embora saibamos que existia outro casario
[3] não temos elementos cartográficos que comprovem essa implantação.
Entre 1526 e 1778 o crescimento urbano do Plateau é lento. Este crescimento justifica-se por
sucessivos anos de seca, agravado com ataques frequentes dos piratas. Estes, para além de
atacarem o porto, passaram a atacar a própria população. Estes motivos contribuíram para que
as pessoas deixassem, temporariamente e definitivamente, as suas casas no Plateau e se
instalassem no interior de Santiago [3].
Em 1770 a transição da administração da ilha passa para Praia por diploma do Marquês de
Pombal que lhe atribui funções de capital, o que impulsiona o seu desenvolvimento [18].
Em 1778 o Plateau apresenta duas filas de casas com um vazio entre elas. Este vazio
corresponde ao Largo do Pelourinho, que irá dar origem à Praça Alexandre Albuquerque.
Em 1812 registamos o início da configuração da Praça Alexandre Albuquerque com dois
quarteirões retangulares longos delimitando esta praça a Norte. Em 1840 o núcleo urbano tinha
maior dimensão, cumprindo indicações dos Governadores António de Lencastre e João da Mata
Chapuzet, com a Praça Alexandre Albuquerque totalmente definida, o espaço do Mercado
Central configurado e a Praça Luís de Camões construída.
O crescimento do Plateau entre 1882 e 1968 é lento e torna-se consolidado neste último ano.
O vazio não construído do planalto teve, contudo, ocupações esporádicas sobretudo no lado Sul
que foram arrasadas para dar lugar ao desenho do plano. De 1968 à atualidade as intervenções
não modificam a estrutura edificada, e dá-se um melhoramento da circulação pedonal e viária,
assim como dos espaços públicos.
A figura 2 mostra a malha urbana do Plateau, o desenho que aparece à esquerda evidencia o
núcleo central nos seus cinco momentos de evolução e à direita surge a malha urbana com a
dimensão dos quarteirões.
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Figura 2 – Malha urbana do Plateau (2018).

No desenho da esquerda da figura 2 é possível visualizar que os quarteirões do núcleo central
são constituídos por duas fileiras de casas existindo deste modo apenas a frente de rua,
enquanto o edificado que está instalado nas bordas do planalto é constituído por quarteirões
de apenas uma fileira de casas, existindo em alguns casos frente e traseira e noutros apenas
frente. Pelo facto de o desenho urbano das bordas do planalto ter uma configuração diferente
consideramos para análise comparativa apenas o desenho do núcleo central.
O momento 1 desenhado na carta de António Carlos Andreia em 1778 (Tabela 1) é composto
pelos quarteirões que iniciam a formação do núcleo. Este é constituído por 6 quarteirões que
incluem a formação da primeira praça do Plateau (Praça Alexandre Albuquerque). Esta praça
tem planta retangular, cujo lado menor mede o dobro da profundidade de um dos quarteirões
de formação do núcleo (107x96 metros). Os restantes quarteirões subdividem-se em duas
categorias: i) quarteirões de lotes únicos, respeitantes à implantação de edifícios públicos e ii)
quarteirões de lotes variados, destinados à residência de particulares. Os quarteirões de lotes
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variados são estreitos e alongados fazendo quatro frentes. Duas viradas longitudinalmente para
as ruas e avenidas principais e duas viradas transversalmente para as ruas secundarias. As
larguras dos quarteirões do construído no momento 1 são variadas, mas muito próximas. Os
quarteirões apresentam larguras de 26, 31 e 42 metros e comprimentos de 23, 29, 44 e 114
metros. Estas comprimentos correspondem a configurações de quarteirões muito diferenciados
sejam eles de lotes únicos (edifícios públicos), sejam os das residências de particulares. Os
lotes dos quarteirões de cariz habitacional do momento 1 apresentam larguras muito variadas.
O núcleo apresenta duas ruas longitudinais com 9 e 12 metros de largura respetivamente e duas
ruas transversais com 6 e 7 metros de largura. As longitudinais, Rua 5 de Julho e Avenida Amílcar
Cabral, são estruturantes do núcleo urbano nesta fase ligando o Plateau de Norte a Sul, sendo
esta última a espinha dorsal deste desenho urbano pois todas as outras vias longitudinais que
surgiram são paralelas a esta. Embora a Rua Serpa Pinto represente no momento 4 o eixo central
da composição a Avenida Amílcar Cabral nunca perde a sua importância que se justifica na sua
largura e funcionalidade.
Neste e noutros momentos, registam-se quarteirões com alguns logradouros livres e outros
ocupados com dependências. A fotografia aérea e as fotografias no próprio lugar testemunham
as ocupações destes logradouros à posteriori. Os desenhos apresentados nas figuras 2 e 3
correspondem à ocupação actual dos logradouros. Não foi possível identificar as datas de
ocupações destes logradouros, por falta de registos.
O momento 2 relativo a 1812 e carta de 1840 (Tabela 1) é composto por 9 quarteirões que são
implantados a Norte do núcleo existente. Este desenvolvimento é mais equilibrado em termos
de dimensão de quarteirão. A configuração dos quarteirões é idêntica à dos anteriores
quarteirões do momento 1. Os quarteirões continuam estreitos e alongados com quatro frentes.
Os novos quarteirões surgem alinhados com os anteriores acompanhando as ruas e as avenidas
principais. No momento 2 os quarteirões apresentam larguras de 28, 29 e 48 metros e
comprimentos de 44, 52, 55, 78, 108 e 137 metros. Os lotes dos quarteirões de cariz
habitacional deste momento apresentam larguras que variam bastante, sendo os mais pequenos
de 5 metros e um grande número de lotes com cerca de 17 metros. Nesta fase de
desenvolvimento do núcleo surge uma rua secundaria onde é construído o primeiro espaço
comercial - o Mercado Central do Plateau. Este espaço ocupa um único quarteirão com as
seguintes dimensões 55 x 30 metros e com duas frentes principais e duas frentes secundárias.
Relativamente às frentes principais, uma é virada para a Avenida Amílcar Cabral e a outra é
virada para uma rua pedonal, a Rua 5 de Julho. Esta última rua apresenta neste momento cerca
de 15 metros de largura e no momento seguinte reduz para 14 metros.
O momento 3 é relativo às cartas de 1840 e de 1851 (Tabela 1). Nesta fase os quarteirões
mantêm a geometria de fundação do núcleo, destacando-se a formação duma segunda praça –
a actual Praça Luís de Camões (Praça dos Governadores) - com as seguintes dimensões 52 x 55
metros e caracterizada por uma arquitectura do tipo do antigo edifício de Fazenda. Com o
desenho deste espaço público, a Rua Serpa Pinto ganha um papel estruturante pois passa a
articular a praça Luís de Camões com a Praça Alexandre Herculano do momento 1.
Aqui os quarteirões habitacionais têm comprimentos de 109 e 126 metros e larguras entre 20 a
35 metros. Os lotes de um dos quarteirões têm geometrias e dimensões idênticas (regista-se
em maior número a frente de lote de quarteirão com aproximadamente 7 e 14 metros),
aproximando-se à configuração dos quarteirões do momento 4.
O momento 4 corresponde às cartas de 1882 e de 1946 (Tabela 1) onde é possível observar uma
proposta de desenho para finalização do núcleo urbano a Norte, que ainda não estava
construída. Os dez quarteirões habitacionais que materializam esta fase mostram uma
geometria mais regular, com comprimentos de 77 e 100 metros e larguras entre 20 e os 35
metros, com lotes de dimensões semelhantes (regista-se em maior número a frente de lote de
quarteirão com aproximadamente 5 metros). Importa salientar que relativamente ao espaço
público as ruas adquirem larguras mais próximas umas das outras numa hierarquia de grelha
aberta (mantendo-se as longitudinais mais largas, entre 6 e 9 metros, e as transversais mais
curtas com 4 metros).
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Figura 3 – Malha urbana do Plateau nos seus 4 momentos de desenvolvimento (2018).

O momento 5 é referente ao século XX, quando o núcleo é consolidado com a construção do
liceu, no ano de 1960. A parte norte do Plateau surge pós anos 40 dando continuidade ao mesmo
sistema de composição urbana. Os quarteirões centrais emergem no prolongamento da malha
urbana do núcleo e os quarteirões das bordas do planalto adaptam-se à topografia do lugar.
Com a conclusão da Praça do Liceu, a Rua Serpa Pinto passa a articular três importantes espaços
públicos (as três principais praças da cidade). Os últimos quarteirões têm larguras idênticas aos
anteriores (tais como 44, 32 e 22 metros) pois surgem na continuidade destes, mas apresentam
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

635

comprimentos menores (37 e 44 metros os mais regulares). O extremo norte da Praça do Liceu
não apresenta estrutura de quarteirões, no entanto os edifícios mantêm uma implantação
paralela ao Liceu.

5. Conclusão

Através de fontes primárias (cartografia relativa a Praia) consultadas em vários arquivos foi
possível registar a evolução da malha urbana do Plateau. Este aglomerado urbano foi planeado
por diferentes intervenientes, destacando-se António de Lencastre e João da Mata Chapuzet.
O primeiro plano urbanístico para o Plateau, de Lencastre, é um plano regular, original e
futurista, prevendo a expansão do núcleo (Desenho da carta de 1882). Nele são desenhados
arruamentos e praças como noutros planos urbanísticos portugueses do século XIX, organizando
a estrutura dos espaços públicos apenas ao nível dos quarteirões, sem definição das tipologias
arquitetónicas destes espaços e sem normalização das dimensões dos lotes.
Durante os séculos XIX e XX, regista-se uma continuidade do desenho urbano do Plateau
expressa em cinco momentos que marcam o desenvolvimento urbano do núcleo. Nos três
primeiros momentos do desenvolvimento urbano do Plateau salienta-se o desenho dos
quarteirões longitudinais com larguras idênticas e comprimentos variados; no momento 4
(1882-1946), maior uniformidade de quarteirões, com comprimentos de 77 e 100 metros e
larguras entre 20 e os 35 metros, e frentes de lotes com aproximadamente 5 metros; no
momento 5, em 1960, definição da estrutura de espaços públicos com a Praça do Liceu, e as
Praças Alexandre Albuquerque (momento 1) e Luís de Camões (momento 3), articuladas pela
Rua Serpa Pinto. A partir de 1960 o Plano de Urbanização como um documento legal impõe
regras às novas intervenções no Plateau, mas também define o desenho urbano ao nível dos
espaços públicos e dos quarteirões residenciais, privilegiando o espaço de uso público.
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Abstract
This research aimed to understand how Scope Management tools and techniques are applied by
Brazilian construction professionals, and how their use can influence the optimization of the
construction of a school building. Several methodologies for studying and implementing
knowledge are available in this area, including those described by PMBOK, which features 23
tools and techniques that are considered useful in describing the requirements for a project
success. To achieve this goal, we elaborated a questionnaire, answered by 36 construction
professionals, and interviewed 3 professionals who were or are involved with the design of
school buildings.
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A influência do gerenciamento de escopo na
otimização de projetos de edificações escolares
INSPECTION, DIAGNOSIS, MAINTENANCE, AND REHABITATION OF BUILDINGS FOR THE FUTURE
Construction Management

Introdução
O PMI, uma das principais associações de gerenciamento de projetos do mundo, define
projetos como: um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a
produzir um produto, serviço ou resultado únicos [1].
Para que um projeto se torne realidade ele precisa que alguém seja capaz de aplicar
conhecimentos, habilidades e técnicas para a sua execução de forma efetiva e eficaz, sendo
que para isso a pessoa encarregada dessa função deve ter conhecimento das dez áreas do
gerenciamento de projetos. São elas: Gerenciamento de Integração, Gerenciamento de
Escopo, Gerenciamento de Cronograma, Gerenciamento de Custos, Gerenciamento de
Qualidade, Gerenciamento de Aquisições, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento de
Comunicações, Gerenciamento de Riscos, e Gerenciamento das Partes Interessadas [1].
A necessidade de entender como cada área funciona é de suma importância pois elas
interagem entre si, portanto, qualquer decisão que seja tomada em uma delas irá gerar
consequências nas outras.
Tais decisões são muito afetadas pelas especificações do produto, também conhecidas como
Gerenciamento de Escopo, que segundo o PMI (2017) inclui os processos necessários para
assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para
que ele termine com sucesso [1].
Assim sendo, a negligência na elaboração de um escopo, resultando em especificações com
falta de informações, acaba sendo uma das principais causas para as falhas de projetos,
interferindo diretamente na qualidade do produto, custo investido e cumprimento dos prazos
[2].
Na construção civil não é diferente, para que um edifício seja construído é preciso que várias
plantas e memoriais descritivos sejam elaborados, estudados e analisados com cuidado.
Este estudo é ainda mais importante em projetos de obras públicas, principalmente das que
tem impacto social, como as escolas.
Segundo algumas diretrizes, a infraestrutura das escolas no Brasil exige requisitos
arquitetônicos básicos que as tornam adequadas para a realização de suas atividades,
requisitos, estes que devem ser detalhados no escopo e levar em consideração diversos
aspectos, como: disposição dos ambientes, aspectos regionais, acessibilidade, desempenho
térmico, acústico e ergonômico, materiais utilizados, número de ocupantes e etc. [3,4,5].
Tudo isso impacta diretamente nas atividades que serão realizadas na edificação, na forma de
uso da mesma e no decorrente surgimento de patologias.
Apesar disso, um censo escolar realizado no país constatou que 95% das escolas brasileiras não
tem a infraestrutura necessária para funcionar, com algumas, inclusive, apresentando alto
grau de degradação [6].
Segundo alguns estudos, uma porcentagem desse problema é consequência direta da
elaboração do projeto do edifício [7,8].
Esta situação preocupante assola diversos professores, pesquisadores e instituições como a
Casa Civil do Estado do Paraná, que está investindo em estudos e modernização de suas
escolas, devido a alegação de que tais fatos, quando deixados de lado e/ou negligenciados,
interferem no acesso e permanência dos alunos nas escolas, além de ferir a dignidade de tais
cidadãos, afetando diretamente a educação do país [9].
Assim sendo, nesta pesquisa, buscou-se entender como as ferramentas e técnicas sobre
Gerenciamento de Escopo são aplicadas por profissionais de construção civil brasileira e como
o uso dessas pode influenciar na otimização da construção de um edifício escolar.
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Metodologia de estudo
1ª etapa – Survey
Um questionário foi encaminhado para diversos profissionais da construção civil (entre eles:
técnicos em edificações, tecnólogos em construção civil, engenheiros civis, arquitetos e
urbanistas, etc.) com o intuído de avaliar o quanto estes conhecem, utilizam, e o quanto
acham que as técnicas e as ferramentas para gerenciamento de escopo, descritas pelo
PMBOK, interferem em outras áreas e conhecimento.
Abordaram-se as seguintes técnicas:
• Opinião especializada
• Análise de alternativas
• Análise de documentos
• Análise de variação
• Análise de tendências
• Reuniões
• Brainstorming
• Entrevistas
• Grupos de discussões
• Questionários e pesquisas
• Benchmarking
• Votação
• Análise de decisão com critérios múltiplos
• Diagrama de afinidade
• Mapeamento mental
• Técnica de grupo nominal
• Observação/conversação
• Facilitação
• Diagrama de contexto
• Protótipo
• Análise de produto
• Decomposição da estrutura analítica do projeto
• Inspeção
E as perguntas relacionadas e repetidas à cada uma delas consistiram em:
• Você conhece essa ferramenta para gerenciar escopo do projeto?
o Sim
o Não
• Se sim, com qual frequência usa?
o 0%
o 25%
o 50%
o 75%
o 100%
• Em qual processo de gerenciamento de escopo você usa essa ferramenta?
o Planejar o gerenciamento do escopo
o Coletar os requisitos
o Definir o escopo
o Criar a EAP
o Validar o escopo
o Controlar o escopo
o Todas as alternativas
o Nenhuma das alternativas
• É relevante para o sucesso de qual área de conhecimento?
o Cronograma
o Custos
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o
o
o
o
o
o

Qualidade
Recursos
Riscos
Aquisições
Todas as alternativas
Nenhuma das alternativas

2ª etapa – Entrevistas
Foram feitas entrevistas com profissionais que tiveram/tem envolvimento com o projeto de
edifícios escolares abordando as seguintes perguntas:
1 - As escolas devem promover ambientes adequados para a realização de suas atividades.
Entretanto, a falha em alguns itens que contribuem para a queda no desempenho dessas
edificações, como por exemplo: cobertura, ventilação, iluminação, energia elétrica e
abastecimento de água e esgoto. Alguns desses fatores podem ser influenciados pelas
características regionais e outros pela falta de planejamento no gerenciamento na execução
do edifício. Quais soluções no projeto você utilizaria para sanar esses problemas?
2 - A maior parte das patologias em edifícios escolares está relacionada à: cobertura,
acabamento, parede, impermeabilização e piso. Segundo estudos, estas lesões são
provenientes do processo de execução, escolha dos materiais e uso e manutenção do edifício.
Como você acha que a elaboração de um projeto pode contribuir para a prevenção dessas
patologias?
3 – Segundo resultados prévios, parte das técnicas e ferramentas descritas pelo PMI no
gerenciamento de escopo são conhecidas, mas não são utilizadas pelos profissionais da
construção civil. Por que isso ocorre?
4 – Em qual fase da execução da obra (projeto, planejamento, execução e pós ocupação) o
gerenciamento de escopo oferece melhor otimização? Nas obras em que você participou, em
qual fase da execução houve maior intervenção para correções no andamento?

Resultados
Após a 1ª etapa da pesquisa, que contou com a participação de 36 respondentes da Região
Sudeste do país (região mais edificada e populosa do Brasil), promoveu-se a elaboração de 95
gráficos, que foram analisados e resumidos em outros dois gráficos (Figuras 1). É importante
ressaltar que pouco mais da metade dos respondentes são jovens de até 25 anos de idade e
menos de 5 anos de atuação na área. Apesar dos fatos apresentados o número de
respondentes é estatisticamente relevante.
Segundo os dados mostrados pela Figura 1 (A), é possível ver que o conhecimento das
ferramentas e técnicas entre os profissionais da construção civil existe, mas não em números
elevados. Isso leva a crer que a difusão deste conhecimento ainda apresenta certa
deficiência.
Já a Figura 1 (B) mostra que, estas técnicas têm uma frequência de utilização muito baixa na
área, exceto as “Reuniões” e a “Inspeção”, que são as mais intrínsecas de organização e que
não exigem pesquisa ou estudo para a aplicação.
Ao relacionar ambos os gráficos, é possível perceber que as três técnicas mais usadas são,
também, as três técnicas mais conhecidas. Esta relação também foi observada em outras
ferramentas e técnicas, levando-se a crer que a utilização da ferramenta está, em primeiro
momento, associada ao nível de conhecimento que o profissional tem na área de
gerenciamento de projetos.
Entretanto, isto não é uma constante. Algumas técnicas com alto índice de conhecimento
obtiveram, em contrapartida, baixos índices de aplicação, como por exemplo, os “Grupos de
discussão”, as “Entrevistas” e o “Brainstorming”, sendo esta última uma ferramenta
importante na coleta de ideias que podem ser aplicadas à um projeto. Nesta pesquisa, não se
perguntou aos respondentes o porquê de isto acontecer, entretanto, um motivo que
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explicaria tal disparidade é que para alguns respondentes algumas ferramentas não
influenciam em áreas de conhecimento em gerenciamento de projeto, inclusive o escopo.
Posteriormente à obtenção e tratamento desses dados, foi dado início à segunda parte da
pesquisa, que consistia na entrevista com profissionais que trabalham ou trabalharam
diretamente com projetos de edifícios escolares.
Inspeção
Decomposição da EAP
Análise do produto
Protótipos
Diagrama de contexto
Facilitação
Observação/conversação
Técnica de grupo nominal
Mapeamento mental
Diagrama de afinidade
Votação
Benchmarking
Questionários e pesquisas
Grupo de discussões
Entrevistas
Brainstorming
Reuniões
Análise de decisão…
Análise de tendências
Análise de variação
Análise de documentos
Análise de alternativas
Opinião especializada
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Figura 1 – Resultado geral obtido pelo questionário sobre A) o nível de conhecimento das ferramentas e técnicas
pelos profissionais e B) a frequência de utilização das ferramentas e técnicas pelos profissionais
Fonte: os autores (2019)

Segundo as respostas obtidas para a primeira pergunta, quando deixados de lado os fatores
regionais que dificultam a elaboração de um “Projeto modelo”, as soluções que poderiam ser
implantadas para sanar a queda de desempenho, decorrente de patologias por falta de
manutenção, devem ser focadas na elaboração do projeto, tanto no seguimento das normas e
avaliação das necessidades futuras da edificação, quanto no uso de materiais, soluções de
projetos e até mesmo adaptações nos cursos profissionalizantes, visando especificação em
determinados projetos.
Além disso, no feedback da pergunta seguinte, os entrevistados disseram que o surgimento de
tais patologias não é devido só à elaboração dos projetos, embora esta seja uma fase
marcante. Para eles alguns outros fatores, como a elaboração baseada na Lei 80666 e
“retrofits” mal feitos podem gerar vários problemas. No primeiro caso devido o emprego de
materiais mais baratos para ganho da licitação e no segundo pelo fato do edifício não se
adaptar com a função que lhe foi designada, desta forma o uso acaba por si só, diminuindo a
vida útil do prédio.
Não obstante, acredita-se que quando um prédio subutilizado é adaptado para uma nova
função, temos uma necessidade social atendida, a educação a todos. Apesar de não cumprir
todos os aspectos pretendidos, os “retrofits” ainda assim contribuem com o desenvolvimento
social.
Dando continuidade à entrevista, quando perguntados se usam as ferramentas de
Gerenciamento de Escopo para realizar seu trabalho, os profissionais disseram que não no
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processo de planejamento da obra, devido à cultura de arrumar em vez de prevenir, ou que
usam, mas apenas para a fase de pós-ocupação, focando na conservação do edifício.
Para eles as ferramentas não são utilizadas pela falta de divulgação e pelo costume de agir
somente quando o problema aparece, ao invés de vez de impedir que ele apareça, assim
como por causa da contribuição de algumas barreiras como: mão de obra, procedimentos
costumeiros e por vezes inadequados e dificuldades de superar paradigmas, comuns no setor.
Apesar dos fatos apresentados, os entrevistados concluíram para a última pergunta que a fase
de projeto deve receber mais atenção, já que quando bem planejado as correções
decorrentes da execução são menos frequentes e custosas. Além disso, como apresentado por
um dos respondentes, a aplicação de Gerenciamento de Escopo em um sistema dinâmico
como o BIM (modelo que permite a compatibilização de projetos) pode ser mais eficiente por
permitir interferências e correções rápidas antes da execução física da obra.

Conclusões
Devido à complexidade exigida para arquitetar um edifício público, como uma escola, é
importante que a fase de elaboração do escopo seja bem desenvolvida visando alcançar
resultados adequados de desempenho e a mitigação do surgimento de patologias.
Assim sendo, várias metodologias de estudo e implantação de conhecimento nessa área estão
disponíveis, incluindo as descritas pelo PMBOK, que apresenta 23 ferramentas e técnicas,
consideradas como úteis para descrever os requisitos necessários para que um projeto seja
bem-sucedido.
Por serem as mais conhecidas pelos profissionais e terem maior reconhecimento mundial, essa
pesquisa procurou entender como a aplicação delas se dá pelos profissionais da construção
civil brasileira. Com isto, constatou que as ferramentas são conhecidas por uma parcela
desses profissionais, mas que ainda tem espaço para difusão. Outro ponto observado é que
embora conhecidas elas são muito pouco utilizadas, sendo que as mais praticadas (“Reuniões”
e “Inspeção”) são técnicas intrínsecas e com pouca necessidade de estudo.
Um dos motivos apresentados para isso é que os profissionais, muitas vezes, não consideram
que as técnicas e ferramentas sejam capazes de afetar em outras áreas (como custos, riscos,
qualidade) ou em outros processos do gerenciamento do escopo. Além disso, foi apontado por
profissionais que trabalham ou que trabalharam com a elaboração de projetos escolares, que
muitas vezes estas ferramentas não são aplicadas devido a tradição da área de “corrigir ao
invés de prevenir”, além, é claro, da resistência imposta à aplicação do conhecimento.
Outro fato apontado pelos profissionais é que os entrevistados concordam que, a elaboração
de um projeto é fundamental para o bom desempenho de um edifício, otimização de recursos
e tempo gastos em reparos e para mitigar o surgimento de patologias, mas que existem outros
pontos que influenciam este resultado, como o fato da maior parte das escolas do país serem
públicas e dependerem de licitações que se preocupam com preço ao invés da qualidade, uso
inadequado de materiais, “retrofits” mal aplicados (embora estes, por mais que não
desempenhem da melhor forma a função pretendida, ajudem a sanar uma demanda social),
além da incompatibilização dos projetos.
Vale lembrar que as técnicas e as ferramentas apresentadas pelo PMBOK são aplicáveis à
todas as indústrias, sendo que cada segmento utiliza o que mais lhe convier. Assim sendo,
após a análise da pesquisa, constatou-se que há uma grande deficiência na aplicação de
técnicas que possibilitariam a otimização do escopo em projetos escolares. Na coleta de
requisitos, a “Facilitação” seria muito eficiente quando uma das partes interessadas fosse os
professores. Isto porque estes saberiam quais os pontos essenciais para a realização de suas
aulas, práticas esportivas ou práticas laboratoriais, promovendo assim uma coleta de
requisitos que minimizaria as possibilidades de discordância no trabalho, sendo que a “Análise
de decisão envolvendo critérios múltiplos” também pode ser útil nessa etapa. Partindo dos
requisitos, viriam as técnicas que gerariam ideias aplicáveis ao edifício, como “Análise de
alternativas”, “Brainstorming”, “Grupos de discussões” e principalmente a “Opinião
especializada”, que viabilizaria a aplicação de conhecimentos por profissionais com alto grau
de expertise. Já na aplicação das ideias selecionadas é de extrema importância duas técnicas
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completamente negligenciadas pela área: o “Benchmarking” e os “Protótipos”. Estes podem
fornecer informações sobre quais ideias deram certo e quais não, suprimindo problemas
futuros que poderiam ser evitados pela simples comparação com outros casos. E por fim a
aplicação da “Análise de variação” e a “Análise de tendência” seriam de suma importância
para o acompanhamento da obra e para a análise de cumprimento dos requisitos propostos,
promovendo assim, a entrega bem-sucedida da edificação.
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Abstract
This text considers the need to understand the present as part of a temporal current, which
becomes more apparent, than not exclusive, when we have to work architecturally in
consolidated places and our actions must enter into dialogue with the forms and landscapes
inherited from the past. The ruins are a case of special intensity in relation to this. The act of
projecting contains by definition a temporal dimension, projecting is thinking and designing the
future but, in turn, involves knowing the starting point and its past. Each project establishes
its implementation of time and articulates the relevant formal strategies to design the
processual and contingent condition that alludes to the idea of time as a shaping action. They
are architectural strategies that use the time as a project tool. Time leaves footprints that
predispose the memory; they are links between before and after that allow articulating certain
continuity, physical and conceptual, formal and temporal, between different structures and
thus finding a sense of order in the place.

Keywords
Time, Project, Fragment, Simultaneity

ICEUBI2019 paper ID: 430
647

648

Tiempo y Proyecto
Hemos querido centrarnos en este segundo término de la tríada de Giedion, Espacio, Tiempo
y Arquitectura (1941) –importante texto donde el autor construía el anclaje de la
arquitectura moderna en la historia, buscaba un hilo conductor desde el pasado y articulaba
una perspectiva histórica frente a la percepción de ruptura imperante– a propósito de las
reflexiones surgidas durante el curso de Proyectos 2014-15 sobre Almeida (Portugal) y la
necesidad de dar respuesta al problema de proyectar con el tiempo en territorios
consolidados [1], enunciado que, en sí mismo, es doblemente tautológico; el acto de
proyectar contiene por definición una dimensión temporal, proyectar es pensar y diseñar el
futuro pero, a su vez, implica conocer el punto de partida y su pasado. Y cuando hablamos de
territorios consolidados estamos subrayando el especial valor cultural de un territorio
concreto pero no existen territorios que no tengan un mínimo de referencias y, por lo tanto,
una potencialidad para el proyecto como resultado de su tiempo y de su pasado.
Expusimos entonces en clase algunas reflexiones que brevemente traemos aquí, a partir de
propuestas y casos de estudio en los que se reconoce su condición dialéctica con el contexto.
Son propuestas que plantean el proyecto como parte de un proceso evolutivo que establece
un diálogo creativo entre las condiciones del habitar contemporáneo y las estructuras locales
en las que se inserta. Incidimos, por ello, en la condición procesual y contingente que alude a
la idea del tiempo como acción transformadora. Cuestión ésta determinante y no siempre
bien entendida en su potencial elasticidad: “El tiempo no cuenta. Siempre me sorprende que
mis contemporáneos, que creen haber conquistado y transformado el espacio, ignoren que la
distancia de los siglos puede reducirse a nuestro antojo” [2]. Tiempo, cultura y técnica
entran en armoniosa colisión en la imagen (Figura 1) como resultado de la inteligencia
transformadora que ha resuelto una necesidad básica, perentoria y acuciante, reciclando los
desechos de la tecnología con la destreza manual tan útil como inmediata.

Figura 1: Reciclando la tecnología. Utilidad y necesidad. Fuente: [1]. Figura 2: Constantin Brancusi. Pájaro en el
espacio. 1925. Mármol. Fuente: [2]. Figura 3: Aldo van Eyck. Ayuntamiento de Deventer. 1969. Fuente: [3].

El tiempo deja huellas que predisponen al recuerdo y entre los efectos del tiempo está la
capacidad de concentrar en un fragmento, en un “roto”, la fuerza evocadora de la totalidad y
su potencialidad de crear una obra nueva: “Todo hombre está ahí … su intención se afirma
hasta el final en la ruina de las cosas” [3]. La modernidad, que ha desarrollado una
predilección por el arte abstracto, ha explorado la intensidad expresiva y evocadora del
fragmento –pensemos en algunos ejemplos paradigmáticos de Brancusi (Figura 2)– y en la
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transformación poética que los restos del pasado adquieren: “La Victoria de Samotracia es
ahora menos mujer y más viento de mar y cielo” [4], aportando lecturas y mirandas
renovadas.
Aldo van Eyck proyectó el Ayuntamiento de Deventer (Holanda, 1966) (Figura 3). En sus
dibujos preparatorios y en su propuesta final emerge la fricción entre el diseño de un espacio
fluido y extenso en la planta baja, que recoge los accesos y los usos administrativos de cara al
público y que resuelve como suma de unidades estructurales y espaciales menores, frente a la
estrategia formal de los volúmenes superiores que aluden claramente en su forma y
dimensión a la volumetría del tejido urbano que deriva de la parcelación medieval. La
estrategia de proyectar con el tiempo identifica la necesidad de ordenar las acciones
presentes en la perspectiva temporal del pasado y del futuro, asumiendo las contradicciones
de todo tipo, formales, funcionales, etc, que este diálogo pueda contener: “En la medida en
que el pasado se reúne en el presente y en que el conjunto de experiencias allí reunido halla
cabida en el espíritu, el presente adquiere su profundidad temporal perdiendo la acidez y el
filo de navaja de su inmediatez. Es entonces cuando se podrá decir que el tiempo se
interioriza o se vuelve transparente.
Me parece que el pasado, presente y futuro deben actuar en el espíritu y formar un
continuum. Sin esta continuidad, los artefactos que producimos no podrán ensamblarse
(hallar una perspectiva)” [5].
Profundidad, perspectiva y continuidad son algunos temas claves de la capacidad
configuradora que tiene el tiempo. Kubbler, que tenía un sentido serial de la creación
artística, advierte los dos extremos o excesos en los que el tiempo constructor puede caer:
“Las antípodas de la experiencia humana del tiempo son la repetición exacta, que es
onerosa, y la variación desenfrenada, que es caótica” [6]. Zumthor vincula la idea de
profundidad del tiempo y la dificultad que podemos tener para entender los mensajes de las
cosas del pasado a pesar de su indudable elocuencia: “Mi museo debería permitir la
experiencia de la profundidad del tiempo. Debería estimular un sentimiento de historia de
existencia humana. Hermosas y misteriosas cosas hechas por el hombre que nosotros puede
que no entendamos ya. Pero ellas nos hablan” [7].

Figura 4: Alvaro Siza. Marco de Canavezes. 1990. Apuntes interiores. Fuente: [4]. Figura 5: Rafael Moneo. Kursaal,
San Sebastián, 1990-99. Fuente: [5].

Zubiri reconoce que la realidad posee una estructura dinámica y al describir el tiempo
identifica tres propiedades o estructuras: la continuidad, la ordenación y la fluencia [8]. Todo
proyecto ordena en un determinado sentido, el sentido del proyecto, una serie de estrategias
y acciones para dotar de continuidad temporal al proyecto en el que antes, ahora y después
quedan perfectamente ensamblados y en continuidad. En la Iglesia de Marco de Canavezes,
de Alvaro Siza (Figura 4), la definición del basamento que recoge el edificio y la plaza, sus
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precisas relaciones geométricas y posicionales con relación a la ermita y el colegio, constituye
una primera fase de la ordenación para establecer la continuidad con el lugar y sus elementos
referentes y preexistentes; la segunda fase es la estrategia formal de la propia iglesia para
establecer la continuidad evocadora de los temas programáticos del pasado: la puerta de
acceso flanqueada por dos torres, el transparente, el claristorio, la gran ventana horizontal,
la cruz desmochada, etc. [9].
Este continuo ordenado se hace desde el proyecto: “el tiempo es el tiempo del proyecto”
[10]. El hombre proyecta su vida y decide con ello sobre el espacio y sobre el tiempo. El
proyecto del Kursal en San Sebastián, de Rafael Moneo (Figura 5), se diferenciaba de las otras
propuestas del concurso fundamentalmente en esta cuestión temporal. Cada una de las otras
diferentes propuestas planteaba estrategias formales diferentes en su modo de organizar el
espacio y articular su relación con el contexto urbano. El desmarque que operó Moneo fue
mostrarnos que la construcción de la ciudad, en su acercamiento al mar, ya había concluido
en la acera de enfrente al Solar K y lo había hecho hacía años. La posibilidad que abría el
concurso era configurar el borde del mar y, así, la imagen de dos grandes rocas varadas
expresa la lógica de su informalidad urbana y justificaba la expresión paisajista de su
volumetría y materialidad. No percibimos los nuevos auditorios como otras figuras urbanas,
como edificios al uso, sino como geometrías del mar y su costa. En El Beso de Gustav Klimt
(1907-08) el título de la pintura hace honor a su nombre, pues es esta acción de besar la
imagen que se define con nitidez mientras las dos figuras de sendos personajes terminan por
desdibujarse en el paisaje que configuran los vestidos, las telas y el fondo (Figura 6).

Figura 6: Gustav Klimt_El Beso, 1907-1908. Fuente: [6]. Figura 7: Gunnar Asplund en el vestíbulo de la Piazza d`Oro
de Villa Adriano, Tívoli, 1914. Fuente: [7].

Espacio y tiempo intercambian y entremezclan sus alusiones; a ello asistimos con toda
naturalidad en las autopistas donde “se multiplican las referencias a las curiosidades locales
que deberían retenernos aun cuando estamos de paso, como si la alusión al tiempo y a los
lugares antiguos no fuese hoy sino una manera de mentar el espacio presente” [11]. Son, en
muchos casos, discontinuidades en el espacio, trozos de la historia, que permiten reconstruir
la continuidad temporal de una ciudad [12]. Las ruinas son un caso de especial intensidad de
cuantos venimos comentando y “cuya contemplación no es hacer un viaje en la historia, sino
vivir la experiencia del tiempo, del tiempo puro” [13]. Si en Villa Adriano asistimos a uno de
esos casos excepcionales donde podemos contemplar los restos de un único momento de la
historia (Figura 7), en Roma asistimos a lo contrario, a la superposición de fases sucesivas, a
una serie de destrucciones y reconstrucciones, a las que se suman las excavaciones
arqueológicas. El modo en que se ordena el resultado de este diálogo define el tiempo del
proyecto y su específica perspectiva.
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El proyecto del Museo Romano de Mérida (1980) de Rafael Moneo (Figura 8) apuesta por esta
profundidad temporal y ordena el equilibrio de sus diversas referencias. El edificio se alza
sobre el terreno y deja a la vista desde la calle las ruinas romanas del yacimiento
arqueológico que queda situado en su sótano. El material de ladrillo y algunos espacios, como
el aula central, transfieren la atmósfera romana; sin embargo, las dimensiones y geometría
de las naves, así como su orientación, diferente de la geometría de los trazados de las ruinas
romanas, recogen la parcelación medieval del tejido emeritense. Finalmente, el carácter del
edificio se desdobla entre la conservación y guarda del pasado histórico que alberga y la
condición cívica y social del turismo cultural contemporáneo. A esta circunstancia responde la
impostura de la fachada de acceso que, como un retablo adosado y conmemorativo asume la
acogida del público; apenas unos metros más allá, y en claro contraste, las naves, con sus
muros emergentes, presentan su condición más fabril con total naturalidad. Son las
estrategias arquitectónicas que utilizan el tiempo como herramienta de proyecto.

Figura 8: Rafael Moneo. Museo Romano de Mérida, 1980-86. Estudios previos. Fuente: [8]. Figura 9: Candilis, Josics,
Woods. Frankfurt Römerberg, 1963. Plantas, antes y propuesta. Fuente: [9].

Frankfurt, como tantas ciudades alemanas y europeas, quedó literalmente arrasada en buena
parte de su territorio después de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso del área que se
extiende entre la plaza Römerberg y la catedral para la cual los arquitectos Candilis, Josics y
Woods presentaron una propuesta de mat-building en 1963 que recoge la idea de una malla
que puede extenderse, sistematizarse, crecer, diferenciarse topológicamente y contener
programas diversos cuyo sistema de circulaciones emula de modo abstracto e idealizado la
desaparecida urdimbre medieval (Figura 9). La propuesta se enmarca en el desafío de un
sistema de crecimiento desde dentro como alternativa a las intervenciones en un tejido con
un pasado consolidado; algo del ´filo de navaja´, del que hablaba Aldo van Eyck, acontece en
su irresuelta relación con algunos edificios preexistentes. Aquella apuesta por `interiorizar el
tiempo´ puede estar más resuelta en propuesta más recientes, como el proyecto de Herzog y
De Meuron para ´los 5 patios´ en Munich (Fünf Höfe, 2003), donde podríamos decir que su
intervención en las manzanas muniquesas alcanza la ´unidad de tiempo´ a la que se refiere
Zambrano y el “engarzado en la relatividad del pasado y el futuro” [14]. Se refiere Zambrano
a la necesidad y a la normalidad de “vivir el presente como fragmento de una corriente
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temporal: percibiendo su movimiento” [15]. La modernidad de estas galerías comerciales,
que se desarrollan entre 5 patios, habita en el interior de estas viejas manzanas urbanas con
una silente elegancia que, desde fuera, bien podría pasar desapercibida al paseante que no se
adentre en su recorrido. Apreciamos mejor estas cuestiones en el proyecto de Le Corbusier
(Figura 10) para el Hospital de Venecia (1963-65). Algunas declaraciones del propio arquitecto
sobre el método de proyecto utilizado en el diseño de este mat-building denotan el uso del
tiempo como herramienta de proyecto, condición que traslada al propio proceso proyectual,
ofertando diversas versiones pero engarzando todas ellas con el caserío inmediato: “La ciudad
de Venecia está allí y yo la he continuado. No he inventado nada. He proyectado un complejo
hospitalario que puede nacer, vivir y expandirse como una mano abierta: es un edificio
“abierto”, sin una sola fachada definitiva, en el cual se entra desde abajo, es decir, desde
dentro, como en otros lugares de esta ciudad” [16].

Figura 10: Le Corbusier. Hospital de Venecia, 1963-65. Fuente: [10]. Figura 11: Hannes Meyer. Peterschule, Basilea.
1927. Fuente: [11].

El Hospital de Venecia incorpora otra novedad formal que añade implicaciones importantes al
coronar el volumen del edificio con los pisos de habitaciones y liberar en buena medida las
plantas inferiores, posibilitando atravesar el área por debajo del edificio y subrayando la
condición de ´acceder desde abajo´, como sucede con los palacios de Venecia y sus accesos
desde los canales [17]. En este proyecto, el espacio púbIico y el espacio privado del hospital
se superponen y los percibimos simultáneamente. “La simultaneidad sería precisamente la
posibilidad para dos o más acontecimientos de entrar en una percepción única e instantánea”
[18]. Ya hemos visto esta simultaneidad de percepción de la ruina y del edificio en el museo
de Mérida, pero hay un ejemplo paradigmático de esta condición, la propuesta de Hannes
Meyer para la Peterschule de Basilea (1927), donde proyecta el patio del colegio suspendido
del edificio de aulas y elevado sobre el suelo para rescatar espacio público para la ciudad
(Figura 11). Al igual que el texto de Bergson, esta propuesta de concurso acontece apenas
unos años después de la teoría de la relatividad de Einstein, que estimuló el texto del filósofo
francés. La modernidad ha recurrido a estas superposiciones para resolver, entre otros, los
problemas de coexistencia de infraestructuras (Figura 12), temática que el arte, el cine y la
arquitectura recogieron desde principios del siglo XX [19] y que podemos comprobar en
nuestro dieciochesco Canal de Castilla.
Concluimos estas reflexiones recordando el curso de 2014-2015 cuando trabajamos a ambos
lados de la Raya de España y Portugal, en Yecla de Yeltes y San Felices de los Gallegos, en el
primer semestre, y en Almeida, en el segundo semestre. Lugares distintos y próximos que
espolearon a pensar estas y otras cuestiones en torno a la idea del tiempo como herramienta
de proyecto [20]. Tal vez en tiempos de crisis [21] se hace más necesario tomar conciencia de
ello para valorar cómo las nuevas intervenciones arquitectónicas pueden ser una oportunidad
para regenerar las viejas formas que hemos heredado del pasado y entender nuestro trabajo
como una eventual acción en diálogo con un discurso temporal más largo y continuo.
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Figura 12: Fotografía de un canal navegable que pasa sobre la autopista. Holanda. Fuente: [12].

La inserción en el casco histórico de Almeida de un proyecto de viviendas, que los alumnos
tenían que realizar sobre una parcela vacía, situada junto al espacio público del Terreiro do
Poço do Rancho y en las inmediaciones del Quartel das Escuadras, dejaba claro desde el
mismo enunciado la necesidad de abordar la complejidad de los temas que venimos tratando
(Figuras 13-15). El tiempo en Almeida ha dejado convivir el carácter monumental del edificio
del cuartel junto al carácter rural y atomizado de pequeñas edificaciones domésticas en torno
a la citada plaza, volcadas, desde su discreción formal externa, hacia la vida interior
oxigenada por patios; es característico de la arquitectura portuguesa el acceso a las viviendas
desde un patio, como transición entre la casa y el espacio público. A través de la
interpretación estas condiciones culturales específicas del lugar, se trabajó sobre las
posibilidades de adecuar las tipologías residenciales contemporáneas a las articulaciones
volumétricas y soluciones materiales que dialogasen con la atmósfera del contexto. La
comprensión de la escala, el carácter y el leguaje de sus propuestas arquitectónicas, en
relación al patrimonio arquitectónico y urbano heredado, pasaba por entender esta presencia
del tiempo en la arquitectura, de aprender a utilizar el tiempo como herramienta del
proyecto.

Figura 13: Lucía González Arboleya: viviendas en Almeida, Portugal, 2015. Fuente: [13]. Figura 14: Cartel de la
Exposición de Proyectos Curso 3º, 2014-2015, Almeida: abril-junio 2017. Fuente: [14]. Figura 15: Beatriz Daza Muriel:
viviendas en Almeida, Portugal, 2015. Fuente: [15].
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Abstract
The religious spaces are carriers of great symbolic importance, standing out in the urban fabric
not only for their location, but also for their scale in relation to the surrounding buildings. We
show the relevance of the religious space in the S. Miguel island (Azores) urban fabric, where
the church presents itself as an element of great importance. It is the generator of urban fabric,
and it is usually strategically located as a landmark of the civic center of the localities. This
study presents an analysis of the main facades of the parish churches of the island of S. Miguel
built during the eighteenth and nineteenth centuries. It highlights the existence of a typology
of facade, which is a consequence of the materials and building systems existing there at the
time. This demonstration continues the studies carried out by Sousa (1986) with the concept of
facade Micaelense baroque ornamentation and Caldas (2012) with the concept of Micaelense
baroque facade and Micaelense type facade. Methodologically, the investigation was carried
out through the analysis of the elements that make up the facades of the parish churches, the
study of old and current photography, and drawings made in CAD; and the systematization of
facades by grouping them into categories and establishing a typology between the various
churches of the eighteenth and nineteenth centuries.

Keywords
Religious architecture, Facades, S. Miguel

ICEUBI2019 paper ID: 77
657

Uma tipologia de fachada na igreja micaelense
(1728-1882)
1. Enquadramento

O estudo apresentado neste artigo mostra uma análise às fachadas principais das igrejas da
ilha de S. Miguel construídas durante os seis séculos de povoamento (XV-XXI) da ilha e
evidência a existência duma tipologia de fachada, através das semelhanças entre as várias
fachadas. Esta demostração da existência de um protótipo, na evidência dos elementos
decorativos e da matriz compositiva das fachadas, procura dar continuidade ao trabalho
realizado por Luís Bernardo de Leite Ataíde [1] para as ermidas micaelenses. Em 1950, no
artigo “Ribeira Grande, sua arquitetura Antiga” de Leite de Ataíde [2] surge pela primeira vez
a criação e definição do conceito “estilo micaelense” confinado à ilha de São Miguel. Este
estilo é detentor de uma originalidade de linguagem clássica e materializa um dialeto
popular.
Esta investigação desenvolve o trabalho de Ataíde [1, 2] e de Caldas [3] através da análise da
composição matricial das fachadas das igrejas da ilha de São Miguel e dos elementos
ornamentais presentes nestas fachadas, mapeando e caraterizando os elementos que as
compõem, agrupando-os em categorias e estabelecendo uma tipologia entre as várias igrejas
dos períodos setecentista e oitocentista, período onde verificamos a existência da fachada
modelo.
Realizado o estado da arte do nosso objeto de estudo, percebemos a existência de lacunas
nas diversas fontes de informação disponíveis para consulta. Detetamos carência de estudos
científicos sobre o nosso tema de pesquisa e falta de desenhos técnicos relativos às igrejas
em estudo. Muito embora o SIPA [4] registe on-line um número razoável de fichas técnicas
relativas a igrejas nacionais e das ilhas, muito trabalho ainda está por fazer. Nas fontes
encontradas, relativas a diversos autores e a diversas épocas, a nossa temática (as fachadas
das igrejas de S. Miguel) é sempre abordada à luz da história.
Apesar da diversidade de autores de várias épocas que refletem sobre a temática da
arquitetura religiosa em São Miguel, estes raramente apresentam um estudo sobre a razão da
existência da replicação da imagem da fachada das igrejas, à exceção de Caldas [3 e 5], que
também incide sempre na parte histórica e na contextualização do edifício em si.
Desta forma, esta investigação acrescenta ao que já está publicado uma visão urbanística e
arquitetónica que se baseia na leitura de fontes coevas e também na interpretação das
igrejas micaelenses através do estado atual das suas fachadas.
Dos contributos de outros autores para o processo de entendimento das fachadas das igrejas
micaelenses destacamos em seguida vários temas: i) as igrejas e ermidas dos Açores [6 a 8],
ii) a arquitectura popular [9 a 12], iii) o estilo micaelense [2 e 13],iv) as igrejas e ermidas de
S. Miguel [1, 3 a 8, 14 a 16], e v) as igrejas e ermidas de Portugal [4, 17 a 20].
Algumas teorias destes autores motivaram e informaram esta investigação, nomeadamente: i)
a existência de um modo particular da vivência e cultura de um povo, das camadas inferiores
da sociedade, através da materialização da sua vivência açoriana, conforme refere Ataíde
[13], ii) a ideia de um “tipo de fachada micaelense” apresentada num pequeno ensaio por
Caldas [21], iii) a análise dos desenhos para a leitura das fachadas, através do trabalho de
Quintão [19] e iv) o enquadramento histórico da arquitetura religiosa em Portugal de acordo
com a analise desenvolvida por Kubler [17].

2. Metodologia

Metodologicamente mapeamos todos os edifícios religiosos presentes na ilha de S. Miguel
desde o início do povoamento até à atualidade. Desta forma, procedemos a uma atualização
da listagem de edifícios religiosos desenvolvida pelo historiador Ernesto do Canto [15]. Após a
construção desta listagem, analisamos e comparamos a relação dos casos de estudo e
desenvolvemos a teoria da existência de uma fachada modelo vincada na arquitetura religiosa
ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

658

em São Miguel. A investigação teve como base uma análise comparativa de oitenta e três
igrejas paroquias da ilha de São Miguel, de um total de trezentos e setenta e seis edifícios
religiosos da ilha, que surgiram ao longo da história.
Para aferir o método procedemos ao estudo das fachadas e das plantas das igrejas
selecionadas, de modo a compreender se existe uma relação directa ou não entre estes dois
elementos e como se foram desenvolvendo em paralelo ao longo das épocas. O método de
análise de leitura das formas das fachadas das igrejas e o levantamento métrico destas teve
como base um registo fotográfico e uma análise comparativa elaborada e organizada a partir
de tabelas e de desenhos síntese (Figura 1).
Posteriormente analisámos as matrizes compositivas das fachadas, exclusivamente das igrejas
paroquiais, catalogando-as conforme as suas tipologias, filtrando as fachadas que fazem parte
do designado modelo de arquitetura religiosa micaelense. Feita a pré-seleção das tipologias
de fachadas, são estudados os elementos ornamentais e a matriz compositiva presente nas
fachadas.
Este estudo baseia-se na observação dos edifícios religiosos com base em ferramentas de
desenhos analíticos e sintéticos (esquemas gráficos realizados em CAD) na leitura diacrónica
dos vários casos de estudos. As principais ferramentas de análise são fundamentalmente a
fotografia antiga e atual e o desenho assistido por computador.

Figura 1 – Excerto de uma tabela comparativa
Cronologia das fachadas referente a igrejas da ilha de São Miguel.
Fonte: [22]

3. História urbana de S. Miguel

Focando o estudo no território insular, mais concretamente em S. Miguel, é possível
constatar-se que os espaços religiosos adquirem maior grandeza e simbologia na malha
urbana, não só pela sua localização de destaque, mas também pela grandeza do seu edificado
face aos restantes edifícios que compõem a malha urbana da ilha.
O desenho urbano desenvolvido em São Miguel nas suas primeiras ocupações era composto por
núcleos simples, organizados de acordo com as condições existentes no território e com o
conhecimento da época [23]. Apesar dos breves registos que existem em relação ao
povoamento da ilha de São Miguel, a fase inicial da descoberta e de início do povoamento é
marcada pelo desbravar de terras, fixação, distribuição e preparação dos terrenos [13 e 24].
As cidades insulares desenvolvidas no início de povoamento tiveram por base os modelos de
cidades medievais portuguesas do século XIII e XIV [25]. Assim os locais escolhidos para a
implantação dos núcleos habitacionais, eram definidos a partir dos seguintes princípios: baias
amplas e abrigadas; preferencialmente locais a sul; bons portos naturais; locais abastecidos
de água potável; e terras férteis. Estes centros urbanos ou rurais organizavam-se segundo um
caminho paralelo à linha de costa, sendo esta via a estrutura primordial do traçado que ligava
os vários núcleos de povoados que se iam instalando ao longo da costa, numa macro escala ou
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numa microescala. Esta via ligava os extremos do povoado, pontoados pelos seus espaços
religiosos, caracterizando o núcleo habitacional pela sua forma linear, como podemos
observar em Vila Franca do Campo [23 e 24] (Figura 2).

Figura 2 – Malha Urbana de Vila Franca do Campo (até à atualidade).
Fonte: [22]

Os espaços religiosos no território insular concentram em si grande carga simbólica, pois são a
afirmação da fé de um povo, a par do poder evangelizador de Portugal, materializando a sua
cultura e a sua expressão, sejam estes espaços pontuados pelos edifícios religiosos, de maior
ou menor escala [9]. Deste modo, distinguem-se quatro exemplos de espaços religiosos,
consoante a sua escala, a sua presença e a sua importância no território, a saber: i) as igrejas
paroquiais; ii) as igrejas conventuais; iii) as ermidas autónomas e as ermidas anexadas a
outros edifícios; e iv) os teatros ou impérios do Divino Espírito Santo.
A partir do espaço religioso estruturava-se a malha urbana, podendo condicionar ou gerar
traçado (Figura 03). Assim, em alguns casos com a implantação de uma ermida desenvolviamse pequenos aldeamentos e vilas. Em outros casos, a implantação de edifícios religiosos de
maior escala, no interior da cidade, gerava importantes centros cívicos, permitindo o
crescimento do tecido urbano. Os largos, as praças ou os jardins articulados com as igrejas e
com os conventos, tornavam-se com o passar dos tempos praças urbanas principais da cidade
e importantes elementos estruturadores de espaço urbano [24 e 26].

Figura 3 – Influência do espaço religioso no tecido urbano, exemplo da igreja de Santa Cruz e do convento dos
franciscanos na cidade de Lagoa. In A Praça em Portugal - Açores: Inventário de Espaço Público. Ed. Secretaria
Regional do Ambiente e do Mar, 2005

A confirmar esta estrutura de desenvolvimento temos o núcleo urbano da Vila Franca do
Campo, primeira vila e principal centro da ilha até 1522, onde numa fase inicial de
implantação e crescimento, apresentava como um dos centros de desenvolvimento - o adro da
igreja que constituía funções de praça da qual irradiava um sistema de arruamentos até à
praia e porto. No que concerne à estratégia de localização e proteção divina, no século XVI,
antes da grande catástrofe, o Padre Gaspar Frutuoso deixou registado que esta vila estava
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bem protegida do perigo e dos castigos divinos, pela presença das edificações religiosas,
tanto a norte-sul e a nascente-poente [26].

4. Análise gráfica às fachadas das igrejas de S. Miguel

As igrejas micaelenses estruturam-se a partir de quatro elementos, a etnografia, a fachada, a
planta, e o material, sendo que este último condiciona diretamente a fachada e a planta. A
etnografia é determinada pelo povoamento insular, pela atividade sísmica e pela influência
franciscana, que determinaram a imagem dos povoados, e por um isolamento que permitiu
uma “cristalização” de certas devoções trazidas de Portugal continental [24 e 27]. O
material, pedra de basalto, endógeno da ilha é caracterizado pela sua cor escura que em
contraste com os panos de parede brancos das fachadas, realça a sua cor negra, aumentando
o seu contraste de luz-sombra, transmitindo uma imagem muito impactante e de fácil
memorização, não sendo lavrada da mesma forma como o material do continente (pedra lioz)
pela sua porosidade e dureza [13]. A fachada que é composta por três volumes
independentes, o corpo, a torre e o batistério [21], que se leem num conjunto
independentemente da sua lógica compositiva. A fachada que é um reflexo da planta, pois a
fachada construtivamente depende do interior, e é composta por três naves, cuja nave
central é mais larga e alta do que as laterais para igrejas de maior escala ou composta por
uma nave para igrejas de menor escala, caraterizada por ser uma construção arcaica para a
sua época de construção (Séc. XVIII e XIX) [21].
A partir de conceitos já definidos, como “fachada barroca micaelense” [16] [3], “tipo de
fachada micaelense” [21] e “fachada de ornamentação barroca micaelense” [17] obtemos o
conceito de modelo de fachada, que se aplica a qualquer fachada de ornamentação barroca
micaelense cuja matriz compositiva é de referente clássica [19] e que transmite a noção de
imagem unificadora, que é consequência do seu sistema construtivo.
Através dos estudos realizados por Canto em 1897, republicados em 2000 na Revista Insulana
[15], por Dias em 1950 [14] e por Costa em 1956 [6] foi possível desenvolver uma análise
síntese de todo o edificado religioso da ilha de S. Miguel, e cruzando esta interpretação com
uma análise ao corpo central das igrejas concluímos que as igrejas com fachada modelo
micaelense encontram-se balizadas entre 1728 e 1882, período em que surge um grande
número de igrejas com composição idêntica (do estudo efetuado a oitenta e uma igrejas
paroquiais da ilha de São Miguel verificou-se que quarenta e uma igrejas paroquiais
apresentam fachada de composição idêntica). Estas igrejas seguem o modelo das igrejas da
matriz da Ribeira Grande (1728) e da matriz de Ponta Delgada (1733) que foram designadas
por Ataíde [13] e Caldas [21] de igrejas-mãe pois serviram de exemplo e de modelo a todas as
restantes igrejas que foram construídas na ilha, no entanto e de acordo com o nosso estudo
estas apresentam reminiscências da anterior igreja conventual franciscana da Ribeira Grande
(1622) (Figura 04).

Figura 4 – Igrejas-mãe

A partir das tabelas desenvolvidas por observação direta e no confronto entre as diversas
fotografias realizadas nesta investigação conseguiu-se delimitar dentro do vasto leque de
igrejas paroquiais católicas da ilha de São Miguel, aquelas que fazem parte da designada
fachada modelos daquelas que não se enquadram neste conjunto ou que mostram algumas
reminiscências apresentando a herança e o património das igrejas de fachada modelo,
desenvolvendo-se os conceitos de fachada família e fachada não padrão.
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Deste modo, as igrejas com fachada modelo consistem nas fachadas que apresentam: i)
ornamentação de referente barroca, determinada pelo frontão composto por volutas; pela
cimalha contracurvada e pela fachada plana e que apresentam matriz compositiva de
referente clássica, determinada pela fachada que reflete a planta; pela estrutura trilítica
(tramo, estrato e entablamento); pelos elementos que formam a estrutura com a mesma
expressão e pelo duplo frontão (frontão maior encimado pelo frontão menor) (Figura 05).

Figura 5 – Critérios para a fachada modelo
(ornamentação de referente barroca e matriz compositiva de referente clássica).
Fonte: [22]

Para além, da análise visual e do confronto direto entre as várias fachadas, recorreu-se a uma
avaliação quantitativa através de um levantamento métrico à largura da fachada. Em relação
à dimensão do corpo da fachada, observou-se que esta varia entre os sete a dezoito metros
ou tem vinte e um metros, sendo que as igrejas com de três naves, geralmente, apresentam
catorze e quinze metros de largura e as igrejas de uma nave, geralmente, apresentam
fachadas de oito metros de largura. Em relação à dimensão da torre esta varia entre os dois a
cinco metros ou tem seis metros, sendo o caso mais comum a torre com três e quatro metros
em ambos os exemplos de igrejas. No batistério ambas as escalas apresentam uma dimensão
de frente de dois a cinco metros ou tem sete metros, sendo a dimensão de quatro metros a
mais comum nos dois exemplos de igrejas.
Relativamente aos outros volumes que compõem a fachada, o batistério localiza-se à direita,
com apenas uma janela, que tenta seguir e relacionar-se com a fachada do corpo a partir do
seu alinhamento ou decoração da moldura. No que diz respeito à torre, localizada
primordialmente à esquerda, observou-se que ocorrem duas situações distintas, a torre
composta por três janelas que se relaciona com a fachada do corpo a partir do seu
alinhamento ou decoração da moldura e a torre composta por três óculos que em nada se
relaciona com a fachada do corpo. Geralmente, quando a implantação da igreja não permite
que a torre se localize à esquerda esta passa para o lado direito, não existindo o volume do
batistério (Figura 06).
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Figura 6 – Relação dos três volumes
(batistério, corpo e torre) da fachada (imagem não unificada vs imagem unificada).
Fonte: [22]

Pode-se ainda concluir que a existência da fachada modelo ocorre nas várias escalas de
igrejas, uma vez que a matriz compositiva de refente clássica e a ornamentação de referente
barroca são idênticas e são adaptadas aos diversos tamanhos de edifícios (Figura 07).

Figura 7 – Tipologia de igrejas micaelenses com fachada modelo.
Fonte: [22]

No que diz respeito ao seu espaço interior (planta) constatou-se que as igrejas de fachada
modelo não obedecem à nova ideologia de espaço litúrgico implementada no Concílio de
Trento em meados do séc. XVI, mas que apresentam planta de três naves para igrejas de
maior escala e planta de uma nave para igrejas de menor escala, apesar de seguirem as
normas essenciais do Concílio de Trento, na procura de uma igreja com uma imagem
unificadora. Constata-se que ao longo dos séculos, no continente, novas técnicas construtivas
surgiram o que permitiu vencer vãos de grande dimensão sem perder o caráter de
monumentalidade das igrejas, contrariamente àquilo que acontecia na ilha de São Miguel,
uma vez que o material autóctone não permite tais construções. Veja-se o registo da
demolida igreja da Misericórdia de Ponta Delgada, que é recordada como a pioneira na
introdução da planta de igreja-salão, cujo processo de obras foi muito longo e sofreu vários
entraves, a nível técnico da obra, registando-se um problema crónico da abóbada [28] (Figura
08).
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Figura 08 – Diferença entre igrejas criptocolateral (nave única) de igrejas de três naves
(Igreja de Gesú vs Igreja Micaelense).
Fonte: [22].

Este perfil de paisagem transmitido pelas várias igrejas de fachada modelo está presente nos
pequenos centros urbanos e rurais e não nos grandes centros urbanos, devido à presença de
edificações conventuais e ao contacto com outras realidades, como é o caso de Ponta Delgada
e da Vila Franca do Campo, concluindo-se que se trata de edificações feitas pelos populares e
para os populares, materializando a fé e cultura popular muito vincada nestes territórios
periféricos

5. Conclusão

Conforme nos propusemos inicialmente, com esta investigação foi possível analisar e
sintetizar uma tipologia entre as várias igrejas paroquias da ilha de São Miguel, Arquipélago
dos Açores, e simultaneamente mapear e estabelecer uma fachada modelo micaelense, de
acordo com os princípios de composição presente nas fachadas analisadas.
O conceito de fachada modelo, que se aplica a qualquer fachada de ornamentação barroca
micaelense cuja matriz compositiva é de referente clássica, deriva da sintetização de
conceitos já definidos em outros investigadores [3] [16] [17] [21] e transmite a noção de
imagem unificadora, que é consequência do seu sistema construtivo. A igreja com fachada
modelo é uma tipologia que não tem grande presença nos grandes centros urbanos, como
podemos verificar na cidade de Ponta Delgada, onde estão presentes as igrejas conventuais.
Neste artigo fica destacada a importância dos espaços religiosos no desenho da cidade, mais
especificamente no urbanismo insular da ilha de São Miguel e percebermos a sua influência no
crescimento desta, quando a partir da implantação de uma ermida desenvolvem-se pequenos
aldeamentos e vilas, ou a partir da implantação de edifícios religiosos de maior escala, no
interior da cidade, criam-se importantes centros cívicos, permitindo o crescimento do tecido
urbano. Os primitivos povoados de São Miguel organizavam-se com um desenho urbano
idêntico ao das cidades medievais portuguesas e ainda hoje este traçado mantém as
semelhanças. Independentemente da sua localização litoral ou interior, os tecidos urbanos na
ilha de S. Miguel organizam-se sempre segundo as mesmas conceções, delimitados por
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arruamentos principais, estruturadores da malha urbana, onde a igreja é estruturadora do
tecido urbano.
As igrejas construídas na ilha de São Miguel, Açores, onde a fé sempre existiu de forma muito
vincada no povo e nas suas crenças, registada na capacidade e vontade de erigir igrejas e
ermidas ao longo do território, são marcadas pela semelhança das suas várias fachadas, e
pelo período de fundação destas que está balizado entre 1728 e 1882, período em que surge
um grande número de igrejas com composição idêntica (do estudo efetuado a oitenta e uma
igrejas paroquiais da ilha de São Miguel verificou-se que quarenta e uma igrejas paroquiais
apresentam fachada de composição idêntica). Registámos, também, que esta fachada modelo
é desenvolvida a partir da igreja matriz da Ribeira Grande, de 1728, e da igreja matriz de
Ponta Delgada, de 1733, com reminiscências da anterior igreja conventual franciscana da
Ribeira Grande, de 1622.
Importa realçar que o material de construção das fachadas colabora na materialização duma
imagem de fácil memorização, reforçando a imponência da igreja. A planta é um reflexo da
fachada, quer em igrejas de maior ou menor escala, isto é, em igrejas de três tramos ocorre
planta de três naves, cuja nave central é mais larga e alta do que as laterais, e em igrejas de
um tramo ocorre planta de nave única.
Realizada uma análise comparativa e cronológica da arquitetura religiosa de São Miguel com a
nacional, observamos uma discrepância. As fachadas das igrejas nacionais apesar de muito
distintas e com uma grande variedade compositiva apresentam sempre uma matriz
compositiva clássica, que não reflete diretamente o seu interior, contrariamente aquilo que
acontece nas igrejas micaelenses onde a matriz compositiva de referente clássica e a
ornamentação de referente barroca são idênticas e adaptadas aos diversos tamanhos dos
edifícios.
Embora, haja uma imagem comum de fachada de igrejas em São Miguel que se estende por
todas as igrejas existentes na ilha, devido ao material usado, encontramos características
diferentes, o que nos leva a aplicar designações distintas. Deste modo, verificamos a
existência de igrejas cuja fachada transmite uma imagem “família”, por conterem uma das
classificações, ornamentação barroca ou matriz compositiva de referente clássica e uma
imagem “não padrão” por não conter ambas as classificações.
Após análise das regras que compõem as fachadas das igrejas de S. Miguel evidenciam-se
tendências de desenho. A maioria das igrejas apresenta batistério localizado à direita, com
apenas uma janela, que normalmente segue e relaciona-se com a fachada do corpo a partir
do seu alinhamento ou decoração da moldura. No que diz respeito à torre, localizada
primordialmente à esquerda, observou-se que ocorrem duas situações distintas, a torre
composta por três janelas que se relaciona com a fachada corpo a partir do seu alinhamento
ou decoração da moldura e a torre composta por três óculos que em nada se relaciona com a
fachada do corpo. Relativamente às dimensões destes corpos realçam-se as medidas que mais
vezes se repetem, nas igrejas de três tramos e de um tramo. O corpo central da fachada
apresenta nos casos das igrejas de três tramos catorze e quinze metros de largura e nas
igrejas de um tramo oito metros de largura. O corpo da torre apresenta três e quatro metros
de largura em ambos os exemplos de igrejas (igrejas de três tramos e de um tramo) e o corpo
do batistério em ambos os exemplos de igreja apresenta quatro metros de largura.
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Abstract
This study presents two methods for airport asphalt pavements distresses data collection tested
on the main runway of Amílcar Cabral International Airport, located at Sal Island in Cape Verde.
The two methods tested were traditional visual inspection (by foot) and an indirect method
using a vehicle equipped with image capture and recording, lasers and geopositioning devices
(in-vehicle inspection). The aim of this research is to contribute to the validation of the
proposed low-cost in-vehicle pavement distress inspection system in order to be considered in
the implementation of the pavement condition assessment component of an Airport Pavement
Management System (APMS). This is a particularly important component as from the collected
distress data it is possible to assess the condition of the pavements and define intervention
strategies. Validation of the indirect data collection method is evaluated by statistical
comparison of the collected distress data and Pavement Condition Index (PCI) obtained whit
the two methods. Statistically non-significant differences between the result sets validate the
proposed indirect method, resulting in significant advantages in respect to the amount of
pavement area inspected (larger), inspection time (shorter), data collection cost, processing
and results visualization (on a GIS), revaluation of the dataset (possible on indirect method)
and quality control (simpler and faster).

Keywords
Airport pavement Management Systems (APMS), Pavement data collection, Image processing,
Statistical comparison
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Validação de um método indireto de recolha de
dados para avaliação do estado de pavimentos
aeroportuários
Engenharia Civil
Transportes
Introdução
O desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão de Pavimentos Aeroportuários (SGPA)
possibilita gerir ativos de maneira prática e sustentável, apoiando o administrador na tomada de
decisão através da definição de prioridades, quantificação de custos e programação de atividades que
resultam no desenvolvimento de estratégias economicamente viáveis para a manutenção dos
pavimentos [1, 2].
A Figura 1 apresenta os principais componentes considerados na implementação de um SGPA orientado
para operar ao nível da rede ou do projeto [3, 4].
Avaliação do Estado
do Pavimento

Inventário da Rede

Base de Dados
Análise de Dados

Feedback
Loop

Plano e Programa de
Estratégias de
Manutenção

Resultados do Sistema
Figura 1 - Principais componentes de um SGPA
Fonte: [5]

Uma gestão eficiente de uma infraestrutura aeroportuária necessita de uma quantidade significativa
de dados relativos à estrutura e às condições dos pavimentos aeroportuários. A obtenção desses dados
é essencial para a implementação da componente “Avaliação do Estado do Pavimento” de um SGPA.
Um dos índices mais utilizados para quantificação do estado do pavimento é o Pavement Condition
Index (PCI) [6]. O PCI para pavimentos aeroportuários foi desenvolvido pelo US Army Corps of
Engineers e financiado pela US Air Force. Este índice descreve a integridade estrutural e as condições
operacionais dos pavimentos e a sua determinação é baseada na identificação e avaliação do nível de
gravidade de 17 degradações observadas na superfície dos pavimentos [6]. O índice varia de 0 (pior
condição) a 100 (melhor condição) e a sua escala de classificação traduz a necessidade de atividades
de manutenção e reabilitação dos pavimentos [2, 7-9].
A qualidade dos dados recolhidos é, portanto, essencial para identificar deficiências e diagnosticar
adequadamente o estado do pavimento, a fim de detetar as necessidades de manutenção atuais e
futuras, prevendo os efeitos das estratégias de intervenção sobre os pavimentos ao longo da sua vida
útil. No entanto, a inspeção visual das degradações superficiais está a tornar-se cada vez mais
desafiadora para as equipas de manutenção dos aeroportos, devido a restrições operacionais que
limitam o tempo de acesso aos pavimentos com tráfego significativo e a reduções no financiamento
e nos recursos humanos disponíveis para a sua realização [10]. Consequentemente, a escolha do
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método de recolha de dados que fornecerá as informações necessárias para avaliar o estado dos
pavimentos é fundamental para o sucesso do SGPA.
A inspeção visual como método de recolha de dados de pavimentos aeroportuários evoluiu da inspeção
tradicional realizada a pé, onde o tipo, a gravidade e a quantidade da degradação são identificadas
e registradas em papel, para o uso de veículos multifunções. Grande parte do equipamento de recolha
de dados instalado em veículos multifunções são utilizados tanto em ambientes rodoviários quanto
em aeroportuários. Entre os equipamentos mais comuns destacam-se o GPS/GNSS (georreferenciação
para localização dos ativos) e módulos de registro de vídeo (para pavimentos e imagem 360º), o Laser
Crack Measurement System (LCMS), o Laser rut Measurement System (LRMS) (perfil transversal e
rodeiras), o odómetro de alta resolução (distância), o perfilómetro a laser (rugosidade - IRI,
macrotextura e perfil longitudinal) e o Land Mobile Light Detection and Ranging (LiDAR). Vários
estudos encontrados na literatura testaram, discutiram e usaram dados obtidos por estes módulos e
sistemas no contexto da inspeção de pavimentos aeroportuários [8, 10-12]. Os últimos
desenvolvimentos na tecnologia de inspeção de ativos rodoviários e aeroportuários apontam para a
evolução do uso de veículos aéreos não tripulados (UAVs - drones) com tecnologia LiDAR.
O sistema proposto (inspeção em veículo) pode ser classificado como um sistema móvel multifunções
de baixo custo que permite que os dados de degradação da superfície do pavimento sejam recolhidos
rapidamente, sem comprometer a sua qualidade.
Tendo em conta o exposto, como contributo para melhorar o desempenho do módulo de avaliação do
estado dos pavimentos de um SGPA, são estudados os resultados obtidos em duas abordagens de
inspeção de degradações superficiais do pavimento: a inspeção tradicional a pé e a inspeção de baixo
custo em veículo com recurso a protótipo equipado com dispositivos de varrimento laser e de captação
e registo de imagem e de dados de georreferenciação [13]. Este último método em veículo foi
desenvolvido nos últimos 4 anos no Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura da Universidade
da Beira Interior (UBI) [3, 9, 13-17]. A fim de validar o método de inspeção proposto e desenvolvido
na UBI, as duas abordagens (a pé e em veículo) são analisadas por meio de comparação estatística
dos dados recolhidos sobre as degradações superficiais do pavimento (tipo, níveis de gravidade e
quantidades) na pista principal do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (AIAC), localizado na Ilha
do Sal, Cabo Verde. Além disso, o índice numérico PCI obtido por Lima (2016) [3] também é comparado
(estatisticamente) para ambos os métodos. O objetivo é verificar a eficácia do método de inspeção
indireta em veículo, que, à partida, parece ser uma metodologia mais prática a ser utilizada, já que
requer menos tempo e recursos do que a inspeção realizada a pé (sem o auxílio de equipamento
técnico especializado).
O artigo está organizado em 5 secções: a primeira secção apresenta o conceito de SGPA e a
importância da escolha da tecnologia de inspeção de pavimentos aeroportuários para o sucesso da
avaliação do estado do pavimento; as três secções seguintes descrevem a abordagem estatística
adotada para validar o método indireto de recolha de dados dos pavimentos testado e apresentam o
estudo de caso (pista principal do AIAC) e os resultados da análise estatística; e por fim, a última
seção conclui o artigo destacando algumas reflexões dos autores sobre os resultados obtidos e
apresentando tópicos para desenvolvimento futuro.

Metodologia
Com o objetivo de validar o método indireto de recolha de dados proposto, é realizada uma avaliação
por comparação estatística dos dados das degradações recolhidas e dos valores do PCI obtidos com os
dois métodos de inspeção.
Para o efeito, são avaliados os dados recolhidos durante um estudo experimental. Os dados (variáveis)
referem-se ao tipo, nível de gravidade e densidade das degradações superficiais do pavimento
aeroportuário, obtidos para uma amostra da população em estudo (toda a superfície da pista 01-19
do AIAC) por inspeção tradicional e em veículo equipado. A amostra utilizada foi definida segundo a
norma ASTM D5340-12 [6], que adota um tipo de amostragem aleatória sistemática na avaliação do
estado dos pavimentos aeroportuários. Uma vez que o estudo pretende comparar os resultados de
dois métodos de levantamento de degradações dos pavimentos, optou-se por considerar amostras
emparelhadas e, portanto, constituídas pelos mesmos sujeitos (unidades de amostra).
Desta forma, a análise depende substancialmente da forma como as variáveis em estudo são medidas
(qualitativas/quantitativas), da sua qualidade e quantidade, do tipo de amostragem (probabilística
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ou aleatória/não probabilística ou não aleatória), da relação ou ausência de relação entre as amostras
(independentes/empareladas) e da distribuição normal dos dados (normal/ não normal).
A comparação estatística das duas amostras emparelhadas é então avaliada por testes estatísticos. A
escolha do tipo de teste depende fundamentalmente da normalidade dos dados das amostras, avaliada
pelos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. As variáveis com distribuição normal devem ser
analisadas estatisticamente pelo teste paramétrico T-Test, enquanto as que verificarem distribuição
não normal devem ser analisadas pelo teste não paramétrico de Wilcoxon [18].

Caso de estudo
O sistema aeroportuário de Cabo Verde é composto por sete infraestruturas aeroportuárias. Trata-se
do principal impulsionador da economia cabo-verdiana, visto a atividade principal do país ser o
turismo [13]. Além disso, a própria geografia do território - um arquipélago - contribui para a
crescente importância do transporte aéreo no país, pois questões como a acessibilidade entre as ilhas
e destas com outros países tornam-se demandas centrais para o desenvolvimento económico e a
atividade social dos cidadãos.
O caso de estudo apresentado nesta secção foi desenvolvido na pista 01-19 do Aeroporto Internacional
Amílcar Cabral, localizado a cerca de três quilómetros ao sul da cidade de Espargos, na Ilha do Sal
(ver Figura 2). O aeroporto possui dois códigos de identificação: SID segundo a International Air
Transport Association (IATA) e GVAC segundo a International Civil Aviation Organization (ICAO).

Figura 2 – Localização do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, Ilha do Sal, Cabo Verde
Fonte: Google Maps™

A pista 01-19 do AIAC tem 45 m por 3000 m de comprimento, com bermas de 7.5 m de largura [3]. A
pista foi dividida de acordo com a norma ASTM D5340-12 [6] em 4 ramos, 16 secções e 270 unidades
de amostra, das quais, 43 (número mínimo de unidades de amostra a inspecionar de acordo com a
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norma ASTM D5340-12 para avaliação do PCI) foram inspecionadas a pé e com recurso a veículo
equipado com dispositivos de varrimento laser e de captação e registo de dados de imagem e de
georreferenciação [3, 13]. Refere-se ainda que toda a superfície do pavimento da pista foi
inspecionada com o veículo equipado (270 unidades de amostra), mas apenas as 43 unidades de
amostra inspecionadas a pé e com o veículo foram utilizadas na análise estatística. A Tabela 1
resume as informações de codificação e segmentação adotadas para a pista 01-19.
A Figura 3 mostra a localização das três secções de pavimento estudadas.
Tabela 1 – Codificação e segmentação da pista 01-19 do AIAC
Fonte: adaptado de [3]
Pavimento
Código
Descrição / Comentários
Rede de Pavimentos – Aeroporto
SID
Rede de pavimentos do AIAC
Ramos do Pavimento
R01
Pista principal (01-19)
TWY
Caminhos de circulação
BER
Bermas
APR
Placas de Estacionamento
Secções do pavimento R01
A
900 m medidos a partir da cabeceira 01 (área de
aterragem)
B
1200 m localizado na parte central da pista
C
900 m medidos a partir da cabeceira 19 (área de
aterragem)
Unidades de amostra do
A: 81 unidades de
Unidades de amostra de 500 m2 (100 m por 5 m)
pavimento (total)
amostra
Inspeção visual em veículo
B: 108 unidades de
amostra
C: 81 unidades de
amostra
Unidades de amostra do
A: 14 unidades de
Unidades de amostra de 500 m2 (100 m por 5 m)
pavimento
amostra
Inspeção visual tradicional a pé e em veículo
(mínimo a inspecionar de acordo
B: 15 unidades de
com a norma ASTM D5340-12)
amostra
C: 14 unidades de
amostra

Figura 3 – Segmentação da rede do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral
Fonte: [3]

No levantamento em veículo as degradações pele de crocodilo, exsudação, fendas cruzadas, erosão
“jet-blast”, fendas de reflexão das juntas, fendas longitudinais e transversais, derramamento de óleo,
combustível ou outros solventes, reparações e cortes técnicos, polimento de agregados, desagregação
superficial dos agregados, escorregamentos, fendas em “meia-lua” e desagregação superficial do
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mástique [6, 19], podem ser identificadas diretamente pela análise das imagens obtidas durante o
período diurno. A imagem da projeção dos feixes laser capturada à noite permite identificar as
degradações do tipo ondulação, rodeiras, empolamento e depressões.
Após a conclusão das duas inspeções, um conjunto de dados de georreferenciação e de imagem foram
obtidos e processados para visualização num Sistema de Informação Geográfica (SIG). Essa
visualização permitiu identificar todas as degradações superficiais contidas no pavimento, seus
respectivos níveis de gravidade e a aferição de áreas ou comprimentos de influência.
Uma análise comparativa simples dos dados obtidos pelas duas abordagens de inspeção mostra uma
discrepância quanto ao total de tipos de degradações superficiais identificadas. A inspeção tradicional
a pé permitiu identificar 6 degradações diferentes, enquanto que na inspeção em veículo apenas 4
foram observadas (consultar a Tabela 2).
Tabela 2 – Degradações identificadas no pavimento e densidades por nível de gravidade e tipo de inspeção
Tipo de inspeção e degradações identificadas
Inspeção
•
•
•
•

Densidade por nível de gravidade
(%)*
Baixa
Média
Alta
2.00
1.83
0.07
2.18
1.02
1.92
0.70
2.66
11.13
4.78
7.82
16.00

tradicional a pé
Pele de crocodilo
Reparações e cortes técnicos
Desagregação superficial do agregado
Desagregação superficial do mástique em
misturas betuminosas densas
0.53
•
Depressões
•
Fendas longitudinais e transversais, exceto
0.24
fendas devido a existência de juntas de
pavimentos rígidos
Inspeção em veículo equipado
Baixa
1.09
•
Pele de crocodilo
0.10
•
Reparações e cortes técnicos
0.00
•
Desagregação superficial do agregado
1.96
•
Desagregação superficial do mástique em
misturas betuminosas densas
*em relação ao total da área inspecionada (43 unidades de amostra)

0.00

0.00

0.00

0.16

Média
2.23
2.35
2.75
3.26

Alta
0.00
1.15
12.60
23.39

As duas degradações não identificadas na inspeção em veículo equipado apresentam, na inspeção
tradicional a pé, densidades baixas para cada nível de gravidade. No caso das depressões, apenas o
nível de gravidade baixo foi identificado na inspeção tradicional a pé, o que se acredita ter
prejudicado a identificação das degradações na inspeção com o veículo, dada a dificuldade em
detectar este nível de gravidade nas imagens captadas. É importante referir que o levantamento e o
tratamento dos dados obtidos nas duas abordagens foi realizado pelo mesmo inspetor.
Posteriormente, o valor de PCI por unidade de amostra inspecionada e por secção de pavimento foi
determinado para ambos os métodos (consulte a Tabela 3).
Tabela 3 – Valores de PCI obtidos para cada unidade de amostra inspecionada e secção da pista
Fonte: adaptado de [13]
Secção
Tipo de inspeção
PCI por unidade de amostra
PCI por secção
36, 38, 41, 43, 52, 20, 52, 27, 34, 46, 24, 11,
Tradicional a pé
38
60, 46
A
30, 40, 45, 40, 52, 22, 46, 30, 37, 46, 26, 15,
Veículo equipado
38
54, 48
22, 32, 48, 25, 22, 15, 17, 18, 27, 56, 38, 53,
Tradicional a pé
30
31, 35, 20
B
26, 26, 41, 27, 28, 24, 18, 16, 30, 59, 38, 47,
Veículo equipado
31
31, 29, 25
44, 27, 32, 36, 35, 20, 35, 63, 32, 43, 59, 25,
Tradicional a pé
36
30, 26
C
47, 23, 32, 32, 29, 19, 35, 53, 32, 39, 54, 29,
Veículo equipado
34
24, 28

ICEUBI2019 – International Congress on Engineering – “Engineering for Evolution”
Faculdade de Engenharia | Calçada da Fonte do Lameiro | 6200-358 Covilhã | Portugal

673

É possível verificar, a partir da leitura da Tabela 3, que os valores obtidos em ambas as abordagens
são semelhantes, com a maioria dos resultados apresentando valores de PCI entre 25 e 40, o que
traduz a necessidade de uma intervenção a curto prazo no pavimento da pista 01-19.

Análise estatística e discussão de resultados
No processo de análise estatística, foi realizado um estudo experimental das variáveis densidade das
degradações do pavimento e PCI. De acordo com as características de medição das variáveis em
análise, estas são classificadas como variáveis quantitativas contínuas. A amostragem é aleatória
sistemática e emparelhada, uma vez que as amostras são igualmente espaçadas ao longo da secção,
com a primeira amostra selecionada aleatoriamente, e as mesmas variáveis medidas nas mesmas
unidades de amostra, por meio de inspeção tradicional a pé e com o veículo, estando
propositadamente relacionadas.
A partir das informações recolhidas, referentes à densidade dos 4 tipos de degradações identificadas
durantes as duas inspeções e aos valores de PCI, foi possível comparar estatisticamente as duas
abordagens de inspeção de pavimentos utilizadas na pista 01-19 do AIAC. Foram realizadas as
seguintes análises para as variáveis selecionadas: análise estatística descritiva, na qual foram
determinadas medidas de dispersão e tendência central; análise de normalidade, para determinar
qual teste estatístico comparativo aplicar no estudo; e testes paramétricos e não paramétricos
(análise comparativa), para validar o sistema de inspeção proposto.
Para obter o resultado mais confiável possível, os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e
Shapiro-Wilk foram aplicados aos valores de densidade por nível de gravidade (baixo, médio e alto) e
tipo de degradação. Os P-value obtidos indicam que os conjuntos de dados (obtidos na inspeção a pé
e em veículo equipado) apresentam uma distribuição não normal (P-value < 0.05), exceto no caso do
desgaste superficial do mástique - nível de gravidade alto – levantamento tradicional a pé, que
apresenta uma distribuição normal de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov. Este resultado
pode dever-se ao maior número de casos e densidade verificada para esta degradação quando
comparada aos outros 3 tipos de degradações, o que sugere influência no resultado do teste de
normalidade, uma vez que quanto maior o tamanho da amostra, maior a probabilidade da distribuição
dos dados ser normal (ver Tabelas 2 e 4).
Tabela 4 – Resultados dos testes de normalidade

Teste
Degradação / Nível de gravidade
Pele de crocodilo
Reparações e cortes técnicos
Desagregação superficial do agregado
Desagregação superficial do mástique em
misturas betuminosas densas
PCI

Inspeção tradicional a pé
Kolmogorov-Smirnov
P-value
Baixo
Médio
Alto
0.000
0.000
*
0.000
0.000
0.000
*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.200
0.200
Inspeção em veículo equipado
Baixo
Médio
Alto
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.011

Degradação / Nível de gravidade
Pele de crocodilo
Reparações e cortes técnicos
Desagregação superficial do agregado
Desagregação superficial do mástique em
misturas betuminosas densas
PCI
* nível de gravidade não observado no conjunto de dados

0.008

Baixo
0.000
0.000
*
0.000

Shapiro-Wilk
P-value
Médio
0.000
0.000
0.000
0.000

Alto
*
0.000
0.000
0.002

0.340
Baixo
0.000
0.000
0.000
0.000

Médio
0.000
0.000
0.000
0.000

Alto
0.000
0.000
0.000
0.000

0.097

Devido à distribuição não normal da maioria dos dados de densidade das degradações, optou-se pelo
teste não paramétrico de Wilcoxon para comparar as duas amostras. Este teste é utilizado para
comparar duas amostras emparelhadas num estudo experimental.
Os resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilk para os valores PCI indicam uma distribuição
normal dos dados (P-value > 0.05) para a inspeção tradicional a pé e em veículo equipado. De acordo
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com o teste de Kolmogorov-Smirnov, os valores de PCI obtidos a partir dos dados recolhidos em veículo
não seguem uma distribuição normal. Diante destes resultados, optou-se por realizar uma comparação
estatística com testes paramétricos e não paramétricos: T-test (média estatística) e teste de
Wilcoxon. Para além destes testes, foi ainda realizado o F-test para comparar a variância da amostra.
Tabela 5 – Resultados do Teste de Wilcoxon, T-Test e F-Test
Variável
Nível de gravidade
Pele de crocodilo
Reparações e cortes técnicos
Desagregação superficial do agregado
Desagregação superficial do mástique em
misturas betuminosas densas
PCI

Teste de Wilcoxon
P-value
Baixo
Médio
Alto
0.068
0.657
0.317
0.012
0.011
0.076
0.068
0.861
0.640
0.114
0.122
0.008
0.273

T-Test
P-value

F-Test
P-value

Não
aplicável

Não
aplicável

0.4025

0.3372

A Tabela 5 contém os resultados dos testes de Wilcoxon e T-test. Nesta tabela, pode-se observar que
a degradação reparações e cortes técnicos identificada para os níveis de gravidade baixo e médio não
foram validadas, uma vez que o P-value é menor que 0.05, o que traduz amostras não comparáveis
e, portanto, não validadas. O mesmo ocorre na degradação desagregação superficial do mástique para
o nível de gravidade alto, que pode estar relacionado com a discrepância dos resultados de
normalidade observados para este caso específico. As demais degradações, níveis de gravidade e
valores de PCI foram validados pelo teste de Wilcoxon. O T-test também validou os valores de PCI.
Com base nos resultados do T-test (média estatística) e do F-test (variância), pode-se inferir que o
uso do veículo equipado para fazer a inspeção das degradações superficiais dos pavimentos não
influenciou o resultado do PCI, uma vez que a média estatística (T-test) das duas amostras, bem como
a sua variância (F-test), deram P-value superiores a 0.05, validando o sistema em veículo proposto.

Conclusões
A análise estatística comparativa do índice PCI obtida nas duas abordagens permite validar o método
inovador de baixo custo proposto para a realização de inspeções com recurso a veículo equipado. Para
uma validação mais consistente do método proposto, as degradações identificadas em ambas as
abordagens também foram meticulosamente analisadas por nível de gravidade, com uma validação
de 75% dos casos estudados.
Comparando as duas abordagens de auscultação dos pavimentos aeroportuários, notou-se que o
sistema proposto em veículo equipado com dispositivos de captação de imagem, laser e GPS/GNSS
possui como principal vantagem a redução do tempo necessário para recolher as informações sobre
as degradações do pavimento, uma vez que o levantamento tradicional a pé é mais demorado,
tornando-se mais dispendioso para aeroportos maiores e com tráfego constante. A abordagem em
veículo também possibilita a inspeção do estado de toda a superfície do pavimento de forma rápida
e contínua. Outra vantagem desse método é a possibilidade de processar todas as informações em
gabinete através da visualização dos dados num SIG, permitindo a confirmação, se necessário, dos
dados das degradações dos pavimentos nas mesmas condições que as verificadas no momento do
levantamento (registo de imagem). Com esta abordagem ainda é possível comparar num SIG os dados
alfanuméricos e de imagem de várias inspeções realizados ao longo da vida útil do pavimento,
apoiando estudos de tendência da evolução do estado do pavimento.
Por outro lado, a análise dos dados aponta para um melhor desempenho na identificação das
degradações e níveis de gravidade por visualização direta, em particular para o nível de gravidade
baixo. Comparando os tipos de degradações identificadas por cada abordagem, pode-se observar que
a inspeção em veículo equipado não permitiu identificar dois tipos de degradações que a inspeção
tradicional a pé identificou, apresentando estas um nível de gravidade baixo e valores baixos de
densidade. Consequentemente, pode ser considerado que não compromete o método proposto. Os
autores acreditam que as dificuldades encontradas na identificação de algumas degradações no
sistema com recurso a veículo equipado podem ser superadas pelo uso de câmaras com maior
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qualidade de imagem e pela adição de uma segunda câmera orientada para capturar a rugosidade do
pavimento e pequenas deformações, o que permitirá a validação completa do método de inspeção
proposto. Acredita-se ainda que a experiência acumulada do inspetor pode influenciar positivamente
os resultados da análise estatística comparativa.
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Valladolid Station Locomotives Depots

Eduardo Miguel González Fraile - egfraile2@gmail.com
Universidad de Valladolid – Spain

Abstract
The Valladolid Locomotive Depot is the most important building in the entire station from the
point of view of the architectural avant-garde. It is horseshoe-shaped (fer de cheval), with two
12 m diameter rotating platforms (which economite maneuvers and costs, as well as preventing
breakdowns) configuring itself as a new type that will be imposed immediately on those of
semi-circular or circular geometry. In 1865 Perdonnet commented in his Treaty of Railways the
new type as a recent and avant-garde discovery, when in Valladolid it was already built two
years earlier. The building is also structurally innovative, as it is the first building with steel
structure (19 m Polaneau truss) built in Valladolid station, to prevent such frequent fires in
locomotive tanks if the structure was made of wood. On the other hand, Ricour manages to
impose the most recognized and essentialist figuration of railway architectural language. Since
it does not need to make any emblematic formal element, the designer adheres to the
constructive and tectonic logic. Half-point arches for massive walls, pilasters supporting
trusses, fine-tuned section steel parts, clear and continuous gap refences, constructive
coronation of the faces, transparency of the carpentry based on profuse very thin partitions
and, finally, face walls of powerful expressionist character (the arches are deformed according
to the general profile) are the most outstanding and invariant characteristics of this building
and from wich they subsequently resume such language.
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Machine depot, Railway, Industrial architecture, Locomotives, Architectural project
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El Depósito de Máquinas de la Estación de Valladolid

El Depósito de Máquinas Locomotoras de la Estación de Valladolid es un edificio que se debe
estudiar con detenimiento, puesto que se trata de un nuevo tipo de edificio que no aparecerá en la
tratadística hasta 1865. En efecto, cuando ya se ha teorizado y construido sobre numerosos tipos de
depósitos de múltiples formas (rectangulares, circulares, semicirculares, etc.) el ingeniero francés
de "Pont et Chaussées" Théophile Luc Ricour firma, el día 11 de Abril del año 1863, un proyecto
completamente innovador y desconocido en forma de herradura (fer de cheval) (Figura 1) [1].
Tal innovación no se recogerá en el tratado de Perdonnet hasta 1865 [2],[3], como un edificio de
vanguardia. La importancia del edificio, como el primero conocido en su tipología y, por tanto,
modelo de la misma, aumenta por su carácter de pieza arquitectónica que resuelve mejor que todas
las anteriores las condiciones del programa y se adecúa perfectamente al conjunto. Este edificio
existe y es, a buen seguro, en este momento el más antiguo de todas las construcciones ferroviarias
de la Estación de Valladolid.
Se trata de una arquitectura, pionera en su género y de unas posibilidades espaciales que no
tienen comparación con ningún otro espacio de la arquitectura industrial. El edificio es simétrico y
recuerda la disposición de un muelle al que, sin embargo, se le ha cambiado la dirección de la
acometida. Un espacio lineal que se curva sobre sí mismo y tres huecos, a modo de serliana,
tremendamente distorsionada y expresionista, conforman los testeros.
Se construirá con cerchas Polonçeau compuestas, que cubren una luz libre de 18 m.,
organizadas en orden consecutivo a modo de gran nave que sigue la traza de una herradura. Las
cerchas convergen en dos puntos: los centros de las placas giratorias. En definitiva, está hecho con
la filosofía prioritaria con que se diseñan los edificios ferroviarios, donde el propio proceso del
proyecto es el proyecto, pues cada momento de ese proceso puede congelarse y convertirse en un
proyecto perfectamente unitario.
Debido a esta cualidad y por mejor adecuarse al servicio de cada contexto ha sufrido
numerosas ampliaciones y sustituciones que se revisan en este escrito y que dan nueva luz en las
etapas de su evolución. Aquí se ha tenido muy presente la construcción de la estructura metálica
(roblonada, atornillada y soldada), para fijar las secuencias de las ampliaciones y sustituciones. La
mayoría de las fechas que se indican son orientativas, constituyendo esta presentación un primer
acercamiento, que tendrá que ser revisado a la luz de la historia de la construcción de distintas
locomotoras con dimensiones y funcionamiento diferentes.
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Figura 1 – Proyecto original de Théophile Luc Ricour
Fuente: [1]

Proyecto original en forma de herradura (fer de cheval) con cercha Polonceau compuesta (ver la
sección con el lucernario) y estructura roblonada.

Figura 2 – Estado 2
Fuente: Montaje con dibujos del autor

Primera ampliación. Hacia 1911. Mayor longitud de máquinas locomotoras. Parte nueva roblonada y
con probables cerchas Polonceau de más luz
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Figura 3 – Huella de las fundaciones del muro original
Fuente: Fotografía del autor

Huellas de las fundaciones del muro original del ala sur antes de la primera ampliación. Señalado en
línea roja en la Figura 2: Estado 2.

Figura 4 – Cerchas de la 2ª ampliación
Fuente: Fotografía del autor

Cercha roblonada, a modo de cuchillo belga para las cinco vías de la segunda ampliación.
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Figura 5 – Estado 3
Fuente: Montaje con dibujos del autor

Segunda ampliación. Hacia 1912. Se produce un añadido radial en la parte posterior del ala sur
(parte izquierda del dibujo). Se trata de un cuchillo belga, roblonado.

Figura 6 – Estado 4
Fuente: Montaje con dibujos del autor

Tercera ampliación. Hacia 1910-15. Se incrementan cuatro vías, prolongando la corona en el ala
norte, (a la derecha, en el dibujo) con el mismo sistema Polonceau del resto del ala, pero con las
barras roblonadas, algunas atornilladas y otras soldadas a las cartelas. No aparece en el plano de
César Cort de 1939, quizá porque estaba derruido tras los bombardeos de la Guerra Civil (1936-39).
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Figura 7 – Estado 5
Fuente: Montaje con dibujos del autor

Cuarta ampliación. Hacia 1928 se amplía la corona del ala sur, expandiendo la primera ampliación.
Se añaden tres vías a la plataforma de la izquierda, en el dibujo.

Figura 8 – Estado 6
Fuente: Montaje con dibujos del autor

Primera sustitución de cerchas roblonadas por cerchas soldadas, quizá debido a su destrucción en
los bombardeos de la Guerra Civil. Quizá a comienzos de la década de 1940 o justo después del
conflicto armado.
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Figura 9 – Ala Norte del depósito de locomotoras
Fuente: Fotografía del autor

El ala norte del depósito en 1997. El edificio está abandonado.

Figura 10 – Ala Norte del depósito de locomotoras
Fuente: Fotografía del autor

El ala norte del depósito en 2019. El edificio está vandalizado.

Conclusiones
El estado actual del Depósito de locomotoras de Valladolid es bastante lamentable pues tiene la
estructura de hormigón notablemente dañada, con pérdidas importantes de masa, exfoliaciones y
oxidación avanzada de la estructura de hierro que conforma la piel del material. No obstante, al
igual que el denominado “paraguas” de Pola de Siero, ya restaurado, es susceptible de repararse
con condiciones de fiabilidad. Lo mismo ocurre con la parte –más antigua- de cubierta metálica,
aunque aquí el grado de dificultad es enormemente menor.
El edificio ha ido evolucionando según la manera en que lo concibió el proyectista, es decir. Ha
cumplido perfectamente sus objetivos y ello se muestra muy directamente en el desarrollo d ela
propia geometría. Además, los diferentes materiales y modos constructivos muestran las distintas
étapas de evolución, que es tanto como decir, la esencia del uso para el que se concibió.
Por otra parte:
Este inmueble debe ser declarado BIC, ya que su valor patrimonial es inmenso, no sólo por su
singularidad y representación del mundo ferroviario, también por su caràcter innovador y de
vanguardia. Además debe usarse, preferentemente, para el uso que se concibió, uso ahora muy
coherente ya que que existe una asociación de ferroviarios expertos en restaurar el material móvil d
eotras épocas: locomotoras, coches, vagones, tractores, mecanismos, etc.
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Figura 11 – Estructura de hormigón en el ala Sur. Estado 7
Fuente: Fotografía del autor

El ala sur del depósito en 1997. El edificio está abandonado y el hormigón armado se carbonata,
además de padecer aluminosis.

Figura 12 – Estructura de hormigón en el ala Sur. Estado 7
Fuente: Fotografía del autor

El ala sur del depósito en 2019. El edificio está abandonado y vandalizado.
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Figura 13 – Estado 7
Fuente: Montaje y dibujos del autor

Segunda sustitución en la década de 1950 con estructura de hormigón armado y cuatro pilares en
cada pórtico, según la dirección de los radios.

Figura 14 – Estado 8
Fuente: Montaje y dibujos del autor

Tercera sustitución, a final de la década de 1950 con estructura de hormigón armado y tres pilares
en cada pórtico, según la dirección de los radios.
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Figura 15 – Estado 9
Fuente: Montaje y dibujos del autor

Quinta ampliación poco después de las anteriores para prolongar las vías radiales del ala sur, en la
misma lógica de la segunda ampliación. Estructura de hormigón armado.

Figura 16 – Estado 10
Fuente: Dibujo del autor [4]

Estado del depósito de máquinas en 1992. Las plataformas giratorias han tenido al menos dos
ampliaciones anteriores pasando de un diámetro de 12 metros a 25.
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