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Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2018 

Nota Introdutória 

 

Em 5 de dezembro de 2018, decorre na Academia Militar (Amadora), a 3ª edição 

das Jornadas das Engenharias da Academia Militar, sob a coordenação do Departa-

mento Científico de Ciências Exatas e Engenharias da Direção de Ensino. 

A finalidade deste evento é a transferência de conhecimento científico entre a co-

munidade académica, comunidade civil e as instituições do Exército Português, da 

Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

As Jornadas desta edição, subordinadas ao tema Ocorrência de Sismos de Forte In-

tensidade, organizam-se numa primeira sessão, durante a parte da manhã, com 

convidados especialistas para refletir e aprofundar a temática do risco sísmico e as 

suas consequências. A segunda sessão ocorre durante o período da tarde, com a 

apresentação, divulgação e debate dos trabalhos realizados pelos Alferes-Alunos 

Tirocinantes perante a comunidade académica, tendo como foco a sua incidência 

na aplicação no âmbito do Exército e da GNR. 
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Comissão Executiva 

 

Tenente-Coronel de Artilharia António Alves Flambó - Coordenador 

Tenente-Coronel de Artilharia Nuno Miguel Pinto Jordão 

Tenente-Coronel de Engenharia Artur Jorge Espada Caracho 

Major de Material Énio Rodrigo Pereira Chambel 

Major de Material Luís Filipe Pratas Quinto 

Capitão de Transmissões Luís Filipe Xavier Cavaco de Mendonça Dias 

Professor Auxiliar José Alberto de Jesus Borges 

Professor Auxiliar José Silvestre Serra da Silva 

Professor Auxiliar Convidado António Carlos Rainha Perry da Câmara 

Professor Adjunto (ESP) Jorge Paulo Alves Torres 

Contactos  

Email: JornadasDasEngenharias@academiamilitar.pt 

Tel. 213 186 900 ext. 412 799 

mailto:JornadasDasEngenharias@academiamilitar.pt
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Comissão Científica 

 

Ana Luísa Rodrigues Branco Correia 

António Carlos Rainha Perry da Câmara 

António Joaquim dos Santos Romão Serralheiro 

César Rodrigo Fernández 

Edgar Caetano Fernandes 

Eduardo Manuel Batista Ribeiro Pereira 

Filipe José Loureiro Lopes Papança 

Jorge Paulo Alves Torres 

José Alberto de Jesus Borges 

José Silvestre Serra da Silva 

Maria João Marques Martins 

Nuno Manuel Mendes Maia 

Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo 

Pedro Nuno Mendonça dos Santos 

Sandra Cristina Amador Pinelas Ferreira da Silva 

Thomas Peter Gasche 
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Programa 

PERÍODO DA MANHÃ 

08:00 Receção de participantes 

09:15 Sessão de Abertura 

09:30 1ª Sessão de palestras 

Moderador: Professor António Perry da Câmara, da AM 

Risco Sísmico em Portugal – Consequências de sismos de forte intensidade 

Professor João Azevedo, IST 

A Reabilitação do edificado e o reforço sísmico 

Professora Rita Bento, IST 

Isolamento sísmico de edifícios 

Professor Luís Guerreiro, IST 

10:30 Coffee-break 

10:50 2ª Sessão de palestras 

Moderador: Professora Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo, AM 

Planos de ação da ANPC em caso de ocorrência de um evento sísmico 

Engenheira Patrícia Pires, ANPC 

A proteção anti-sísmica das construções. Proteger, como e porquê? 

Professor António Perry da Câmara, AM 

Apoio Militar de Emergência face a situações de ocorrência de sismos 

Major de Engenharia Sérgio Trindade, CFT 

11:30 Discussão e encerramento do período da manhã 

12:30 Almoço Convívio 



 5 

Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2018 

Programa 

PERÍODO DA TARDE 

14:15 1ª Sessão – Apresentação oral de trabalhos 

Modelos Computacionais Aplicados à Previsão da vida útil de ETICS, Alf Al Eng 

João Tavares 

Deteção de minas em imagens multiespectrais, Alf Al Tm Ivo Guerra 

Desenvolvimento e caracterização de compósitos de polímeros bio-derivados 

reforçados com fibras para aplicações estruturais, Alf Al Eng Tiago Zão 

Otimização do sistema de controlo de antenas para UAV, Alf Tm João Pinto 

Desenvolvimento de um Exoesqueleto Passivo para Atuação da Articulação do 

Tornozelo, Alf Al Mat Pedro Pinheiro 

Comportamento mecânico da ligação “snap-fit” em painéis sandwich compósi-

tos para a reabilitação de pisos de edifícios, Alf Al Eng Álvaro Rodrigues 

Comunicações táticas em viaturas militares, Alf Al Tm André Ferreira 

Varões em compósito de GFRP para estruturas de betão armado. Estudo da ade-

rência betão-GFRP a temperatura elevada, Alf Al Eng Romeu Carvalho 

Terminal Web Multi-Rede Rádio Tático, Alf Al Tm João Félix 

15:20 Coffee break e exposição de cartazes de todos os trabalhos 

16:00 2ª Sessão – Apresentação oral dos trabalhos com maior relevância 

Moderador: Tenente-Coronel de Engenharia João Carlos Martins Rei, da AM 

Comportamento de Estruturas de Aço sob a Ação de Explosões.  

Conceção de Dissipadores de Energia, Alf Al Eng José Pinto 

Análise de dados de segurança informática em tempo real, Alf Al Tm Hélder Reia 

Estudo da aplicabilidade do JP-8 no motor da VBR Pandur II 8x8 – ensaios em 

banco, Alf Al Mat Francisco Frazão 

17:00 Sessão de Encerramento 
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Auditório  

General José Morais Sarmento 

Comunicações 

Palestras 
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Palestras 

1ª Sessão 

Moderador: Professor António Perry da Câmara, Academia Militar 

 

Risco Sísmico em Portugal – Consequências de sismos de forte intensidade 

Professor João Azevedo, Instituto Superior Técnico 

 

A Reabilitação do edificado e o reforço sísmico 

Professora Rita Bento, Instituto Superior Técnico 

 

Isolamento Sísmico de Edifícios 

Professor Luís Guerreiro, Instituto Superior Técnico 

 

2ª Sessão 

Moderadora: Professora Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego Figueiredo, Aca-

demia Militar 

 

Planos de ação da ANPC em caso de ocorrência de um evento sísmico 

Engenheira Patrícia Pires, Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 

A proteção anti-sísmica das construções. Proteger, como e porquê? 

Professor António Perry da Câmara, Academia Militar 

 

Apoio Militar de Emergência face a situações de ocorrência de sismos 

Major de Engenharia Sérgio Trindade, Comando das Forças Terrestres 
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Risco Sísmico em Portugal – Consequências de sismos de forte 
intensidade 

Resumo 

Conceitos de perigosidade, exposição e vulnerabilidade sísmica e a sua conjugação 

para o risco sísmico. Evolução da legislação sismo-resistente e as suas consequên-

cias na segurança sísmica do edificado. Reabilitação estrutural como forma de redu-

ção e minimização do risco sísmico do edificado. Vulnerabilidade sísmica de redes 

de infraestruturas e suas consequências em situações pós sismos de forte intensida-

de. Possível (e desejável) atuação das Forças Armadas em situações de sismos in-

tensidade. A preparação para a inevitabilidade de sismos futuros de forte intensida-

de. 

 

Biografia 

Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico na área de Mecânica Estrutural 

e Estruturas. Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Mestre 

e Doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Stanford. Presidente da Socieda-

de Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES). Membro da Ordem do Engenheiros, 

Especialista em Estruturas e Membro da Academia de Engenharia. 

Professor João Azevedo 

joao.j.azevedo@tecnico.ulisboa.pt  

Instituto Superior Técnico 

mailto:joao.j.azevedo@tecnico.ulisboa.pt
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A Reabilitação do edificado e o reforço sísmico 

Resumo 

Está perfeitamente identificado que Portugal Continental e os Açores estão localiza-

dos em zonas sísmicas relevantes. Estudos desenvolvidos têm demonstrado que um 

evento sísmico futuro, com um período de retorno de 475 anos, produzirá perdas 

económicas médias no parque habitacional existente de cerca de 30% do PIB. Como 

tal, existe uma necessidade urgente de implementação de medidas de mitigação 

eficazes e economicamente viáveis que possibilitem a redução do risco sísmico para 

o qual o parque edificado e a sociedade Portuguesa se encontram expostos. Nesse 

sentido, serão caraterizados e definidas as principais vulnerabilidades dos edifícios 

antigos de alvenaria e de betão armado da cidade de Lisboa, uma vez que a tipifica-

ção do parque habitacional em Portugal acompanha a evolução da construção de 

edifícios em Lisboa. Para as diferentes tipologias serão apresentadas diferentes 

soluções de reforço sísmico, tendo em conta as diferentes particularidades do edifi-

cado existente. 

Biografia 

Rita Bento é Professora Associada com Agregação de Mecânica Estrutural e Estrutu-

ras, Engenharia Civil, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Os 

seus interesses académicos envolvem as áreas de Engenharia Estrutural e Engenha-

ria Sísmica com ênfase na avaliação sísmica e reforço estrutural do património 

construído, edifícios antigos existentes de alvenaria e betão armado. É Diretora do 

programa de doutoramento em Análise e Mitigação de Riscos em Infraestruturas do 

IST (http://infrarisk.tecnico.ulisboa.pt). Orientou mais de 50 trabalhos de mestrado 

ou doutoramento no âmbito do dimensionamento, avaliação e reforço sísmico de 

estruturas de betão armado, alvenaria e metálicas. É co-autora de mais de 150 pu-

blicações em revistas científicas internacionais, livros e proceedings de conferên-

cias. 

Professora Rita Bento 

rita.bento@tecnico.ulisboa.pt  

Instituto Superior Técnico 

mailto:rita.bento@tecnico.ulisboa.pt
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Isolamento Sísmico de Edifícios 

Resumo 

O isolamento sísmico de edifícios é uma técnica de proteção sísmica que envolve a 

separação do movimento horizontal da estrutura do movimento do solo de funda-

ção. Esta separação é materializada através de interposição de sistemas de apoio 

especialmente desenvolvido para o efeito e que são colocados na base dos edifí-

cios, entre a superestrutura e a fundação. Dada a sua localização, na base dos edifí-

cios, é habitualmente referido como isolamento de base. 

Na apresentação será abordado o conceito e serão apresentados diversos tipos de 

sistemas de isolamento de base existentes no mercado. Serão também apresenta-

dos exemplos de edifícios com isolamento de base, incluindo os casos existentes 

em Portugal. 

 

Biografia 

Luís Guerreiro é Professor Associado do Instituto Superior Técnico da Universidade 

de Lisboa e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Os 

seus interesses académicos envolvem as áreas de Estruturas, Dinâmica de Estrutu-

ras e Engenharia Sísmica, com ênfase na Proteção Sísmica de Estruturas através de 

Isolamento de Base ou de Sistemas de Dissipação de Energia. Como consultor con-

cebeu e dimensionou os sistemas de isolamento de base do Hospital da Luz (1ª fa-

se), em Lisboa, e do Laboratório Regional de Investigação Veterinária, em Angra do 

Heroísmo. Colaborou na definição dos sistemas de dissipação de energia em diver-

sas pontes e viadutos construídos em Portugal. 

 

Professor Luís Guerreiro 

luis.guerreiro@tecnico.ulisboa.pt 

Instituto Superior Técnico 

mailto:luis.guerreiro@tecnico.ulisboa.pt
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Planos de ação da ANPC em caso de ocorrência de um evento 
sísmico 

Resumo 

Os sismos são fenómenos bem conhecidos em Portugal, tanto no Continente como 

na Região Autónoma dos Açores. No entanto, enquanto nos Açores os sismos se 

verificam com frequência, geralmente com moderada intensidade, e onde existe 

consciência para o problema, face à frequência das ocorrências registadas no arqui-

pélago, no Continente a atividade sísmica caracteriza-se por episódios intensos, de 

grande impacto, separados por longos períodos. Independentemente da reduzida 

atividade sísmica verificada nas últimas décadas, e apesar de os sismos serem fenó-

menos imprevisíveis, pode-se assegurar que no futuro ocorrerá um sismo em Portu-

gal com consequências graves. Interessa, por isso, estar preparado para tal eventu-

alidade e desenvolver estratégias adequadas no âmbito da proteção civil. 

Nesta comunicação apresentam-se as atividades no âmbito da preparação para o 

risco sísmico desenvolvidas e promovidas pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil em 5 áreas fundamentais: fortalecimento da governança; melhorar o conheci-

mento; estabelecimento de estratégias para redução do risco sísmico; melhorar a 

preparação face à ocorrência de sismos e envolver os cidadãos. 

Biografia 

Licenciada em Engenharia do Ambiente e Mestre em Ciência e Sistemas de Informa-

ção Geográfica. Chefe da Divisão de Riscos e Ordenamento da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil, onde tem desenvolvido diversas atividades no âmbito da avalia-

ção e preparação para o risco sísmico. Coordenou a elaboração do “Estudo para o 

Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve”, que contou com a colaboração de diver-

sas entidades técnico-científicas nacionais e coordenou o Grupo de Trabalho 2 da 

Plataforma Nacional para a Redução de Risco de Catástrofes, que definiu o formulá-

rio para avaliação de danos pós-sismo para edifícios correntes, a utilizar a nível naci-

onal. 

Engenheira Patrícia Pires 

patricia.pires@prociv.pt  

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

mailto:patricia.pires@prociv.pt
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A proteção anti-sísmica das construções. Proteger, como e porquê? 

Resumo 

Portugal tem uma parte significativa do seu território em zonas de elevado risco 

sísmico. Historicamente são conhecidas as consequências de vários sismos de gran-

de intensidade, dos quais o mais célebre foi o de 1755. Tendo-se completado mais 

de 250 anos sobre aquela efeméride, é de toda a atualidade alertar para os riscos 

associados, fazer o histórico do investimento realizado na preparação das constru-

ções para resistirem a fenómenos deste tipo e divulgar quais as linhas de atuação a 

tomar no futuro para procurar garantir, não só a sobrevivência do edificado mas 

também a minimização de perdas de vidas humanas e do dano económico associa-

do. 

Nesta comunicação apresenta-se uma síntese das metodologias de protecção antis-

sísmica das construções, alertando para as vantagens da adopção de técnicas que 

permitam minimizar as acelerações impostas às construções, procurando garantir a 

sua operacionalidade após um sismo de grande intensidade. Expõem-se as razões 

que obrigam a sociedade a começar a encarar a importância de investir para garan-

tir o socorro e assistência às vítimas, a coordenação das forças de proteção civil, de 

polícia e militares, assegurando a operacionalidade dos hospitais, quartéis de bom-

beiros, centrais de telecomunicações e todos as construções cuja sobrevivência em 

boas condições é primordial num acidente desta natureza. 

Biografia 

Licenciado em Engenharia Civil (AM) e Mestre em Engenharia Civil – Estruturas e 

Geotecnia (Faculdade Nova de Lisboa). Professor Auxiliar convidado da AM há 35 

anos, é projetista de obras de arte, contando com mais de quatrocentos projetos de 

pontes e viadutos em Portugal e no estrangeiro, destacando-se a Ponte da Lezíria 

sobre o rio Tejo. É membro de várias Associações Profissionais, tendo sido Presiden-

te da Associação de Projectistas de Vias e Pontes. 

Professor António Perry da Câmara 

antonio.camara@academiamilitar.pt  

Academia Militar 

mailto:antonio.camara@academiamilitar.pt
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Apoio Militar de Emergência face a situações de ocorrência de 
sismos 

Resumo 

As Forças Armadas e os Exércitos foram originalmente concebidos para conflitos 

entre grandes forças, grandes corpos de exército, entre estados. Contudo conflitos 

entre grandes potências, é nos nossos dias o menos previsível de acontecer, o mes-

mo não se pode dizer da periodicidade que acontecem os pequenos ataques e das 

situações calamidade natural. Então como nos preparamos? 

Os exércitos atuais deixaram de estar apenas organizados para operações tradicio-

nais e passaram a estar concebidos para todo o espectro de operações, tendo em 

vista enfrentar um inimigo difuso! Sabendo que a máxima de “planear para o mais 

provável, precavendo o mais perigoso” é cada vez mais atual. 

Uma resposta a um evento sísmico de grandes proporções necessita de uma ação 

musculada, competente e organizada que apoia e se apoia nos agentes que estrutu-

ram uma nação! 

Biografia 

Licenciado em Engenharia Militar, desempenhou funções de Comando de Pelotão e 

de Companhia e Chefe de Secção de Estado-Maior. Na Direção de Infra-Estruturas, 

foi Adjunto da Delegação de Infra-Estruturas de Lisboa, Sul e Ilhas, Chefe da Direção 

de Obras da Zona Militar dos Açores e Engenheiro de Estruturas da Secção de Proje-

tos da Repartição Técnica de Engenharia. Em 2008, foi Representante das Forças 

Armadas no Centro Distrital de Operações de Socorro para o Distrito de Lisboa. Em 

2013, no Comando das Forças Terrestres, foi Adjunto do Centro de Operações Táti-

co e Chefe da Repartição de Cooperação Civil-Militar. No estrangeiro desempenhou 

funções no Afeganistão (ISAF) como mentor do Chefe da Repartição de Engenharia. 

Conta ainda com uma pós-graduação em Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

(Fundec/IST), Curso de Estado-Maior (IUM), o Curso de CIMIC Nível Tático e o NATO 

Civil-Military Planning and Support Course na NATO School. 

Major de Engenharia Sérgio Trindade 

trindade.smp@mail.exercito.pt 

Comando das Forças Terrestres 

mailto:trindade.smp@mail.exercito.pt
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Auditório  

General José Morais Sarmento 

Comunicações 

Apresentações Orais 
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Apresentações Orais 

1ª Sessão—Apresentação Oral de Trabalhos  

Apresentação dos trabalhos realizados por alunos da Academia Militar, das três 

áreas das Engenharias, no âmbito da Dissertação para obtenção do Grau de Mestre. 

Modelos Computacionais Aplicados à Previsão da vida útil de ETICS, Alf Al Eng 

João Tavares 

Deteção de minas em imagens multiespectrais, Alf Al Tm Ivo Guerra 

Desenvolvimento e caracterização de compósitos de polímeros bio-derivados 

reforçados com fibras para aplicações estruturais, Alf Al Eng Tiago Zão 

Otimização do sistema de controlo de antenas para UAV , Alf Tm João Pinto 

Desenvolvimento de um Exoesqueleto Passivo para Atuação da Articulação do 

Tornozelo, Alf Al Mat Pedro Pinheiro 

Comportamento mecânico da ligação “snap-fit” em painéis sandwich compósi-

tos para a reabilitação de pisos de edifícios, Alf Al Eng Álvaro Rodrigues 

Comunicações táticas em viaturas militares, Alf Al Tm André Ferreira 

Varões em compósito de GFRP para estruturas de betão armado. Estudo da ade-

rência betão-GFRP a temperatura elevada, Alf Al Eng Romeu Carvalho 

Terminal Web Multi-Rede Rádio Tático, Alf Al Tm João Félix 

 

2ª Sessão—Apresentação oral dos trabalhos com maior relevância 

Moderador: Tenente-Coronel de Engenharia João Carlos Martins Rei, AM 

Comportamento de Estruturas de Aço sob a Ação de Explosões.  

Conceção de Dissipadores de Energia, Alf Al Eng José Pinto 

Análise de dados de segurança informática em tempo real, Alf Al Tm Hélder Reia 

Estudo da aplicabilidade do JP-8 no motor da VBR Pandur II 8x8 – ensaios em 

banco, Alf Al Mat Francisco Frazão 
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Modelos computacionais aplicados à previsão da vida útil de ETICS  

 

Os fenómenos de degradação que afetam as construções, por estarem associados a 

elevados custos de reparação e manutenção, acentuam a importância da realização 

de estudos sobre a durabilidade dos elementos construtivos. O presente estudo de-

riva desta necessidade e pretende propor diferentes metodologias para a previsão 

da vida útil de ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Este sistema é 

uma solução de revestimento de edifícios recente, com uma popularidade crescen-

te na indústria da construção devido às suas vantagens. A previsão da vida útil é 

efetuada a partir de dois métodos de âmbito computacional (redes neuronais artifi-

ciais e sistemas de lógica difusa), tendo por base dados oriundos de um extenso 

trabalho de campo. Os resultados obtidos neste estudo auxiliam os órgãos de deci-

são no setor da construção, que podem optar por soluções mais duráveis e susten-

táveis. Assim, a qualidade da soluções construtivas é melhorada e os custos associa-

dos a todos os elementos construtivos, durante todo o seu ciclo de vida, são reduzi-

dos.  

 

Palavras-chave: ETICS, vida útil, durabilidade, redes neuronais artificiais, lógica 

difusa 

 

  

 

 

 

Autores: Tavares, J.1, Brito, J.2, Silva, A.3 

Contacto: tavares.jml@mail.exercito.pt1, jb@civil.ist.utl.pt2,anasilva931@msn3 

Afiliação: Academia Militar1, Instituto Superior Técnico2,3 
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Deteção de minas em imagens multi-espetrais  

 

Este trabalho explora a deteção de minas terrestres usando imagens multi-espetrais 

adquiridas em contexto militar. As condições em que as imagens são obtidas influ-

enciam diretamente os métodos usados para realizar a deteção automática de mi-

nas terrestres através de técnicas de processamento de imagens. Duas metodolo-

gias são propostas, uma usando classificadores tradicionais e outra utilizando méto-

dos de Deep Learing, nomeadamente, uma Rede Neuronal Convolucional (CNN). 

Uma análise quantitativa mostra que o uso de classificadores tradicionais gera uma 

precisão global acima de 97% em ambientes indoor e outdoor, até uma determina-

da profundidade testada. O método de Deep Learning adotado apresenta um au-

mento desses valores para as minas maiores e uma diminuição para as menores. Os 

resultados experimentais permitem concluir os fatores que influenciam a deteção 

de minas, os méritos e deméritos da classificação baseada na CNN em comparação 

com os métodos clássicos.  

 

Palavras-chave: minas terrestres, deteção, combinação classificadores, Deep 

Learning, Rede Neuronal Convolucional 

 

 

 

 

 

  

Autores: Guerra, I.1, Silva, J.2, Bioucas-Dias, J.3 

Contacto: guerra.iffl@gmail.com1, jose.silva@academiamilitar.pt2, bioucas@lx.it.pt3 

Afiliação: Academia Militar1,2, LibPhys-UC e Cinamil2, Instituto Superior Técnico1,3 
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Desenvolvimento e caracterização de compósitos de polímeros 
 bio-derivados reforçados com fibras para aplicações estruturais  

 

O objetivo deste trabalho foi estudar e caracterizar uma bio-resina e a sua aplicação 

em compósitos de polímeros reforçados com fibras de carbono (CFRP) através de 

ensaios laboratoriais, com vista à avaliação das suas propriedades reológicas e me-

cânicas. Foram realizados ensaios com o objetivo de determinar as propriedades 

reológicas e mecânicas de (i) uma resina epóxida bio-derivada e (ii) de uma resina 

epóxida convencional comparável, ambas comercialmente disponíveis. Para estas 

resinas, realizaram-se ensaios de: viscosidade, tempo de gel, análise mecânica dinâ-

mica (DMA), resistência à tração, resistência ao corte no plano (Iosipescu) e resis-

tência à compressão, verificando-se que o comportamento destas resinas era muito 

similar. Estas duas resinas foram utilizadas para produzir compósitos CFRP com ca-

madas de fibras idênticas, usando o método de moldagem manual sob vácuo, e os 

compósitos CFRP produzidos foram testados em relação às suas propriedades ter-

mofísicas e mecânicas. Para estes compósitos CFRP, realizaram-se ensaios de: análi-

se mecânica dinâmica, resistência à tração e resistência à tração com inclinação das 

fibras a 10.̊ Em termos globais, ambos os compósitos CFRP apresentaram um com-

portamento termofísico e mecânico muito similar. Tal aponta para a viabilidade 

técnica de utilizar a resina bio-derivada em análise na produção de bio-compósitos 

CFRP em substituição da resina epóxida convencional. Em particular, parece viável a 

sua utilização no reforço de elementos estruturais de betão armado por encamisa-

mento, onde a resina convencional é utilizada. 
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Otimização do sistema de controlo de antenas para UAV  

 

 O desenvolvimento dos sistemas de veículos aéreos não tripulados vem prover as 

Forças Armadas de uma maior flexibilidade e capacidade de projeção, sem que para 

isso se tenha de pôr em risco vidas humanas.  

Surge no âmbito do Programa de Investigação e Tecnologia em Veículos Aéreos Não 

Tripulados a necessidade de otimizar o sistema de transmissão destes veículos de 

modo a cumprir os requisitos propostos pela Força Aérea.  

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema de controlo de uma 

antena P-ESPAR e contou com a colaboração do Centro de Investigação da Acade-

mia da Força Aérea (CIAFA). O trabalho compreendeu três fases distintas: o estudo 

da localização da antena proposta no Antex-X02; o desenvolvimento e implementa-

ção de um algoritmo trigonométrico de controlo da antena; e o dimensionamento 

do circuito responsável por fornecer as tensões necessárias para orientar o lobo de 

radiação na direção pretendida.  
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Desenvolvimento de um Exoesqueleto Passivo para Atuação da  
Articulação do Tornozelo  

 

O objetivo deste estudo é a conceção e desenvolvimento de um exoesqueleto pas-

sivo para reduzir os custos metabólicos durante a marcha. A solução desenvolvida 

foi baseada num conceito existente, com uma estrutura rígida com 1 grau de liber-

dade no tornozelo, atuada através de uma mola e uma embraiagem mecânica, mas 

englobando requisitos operacionais como a mobilidade do tornozelo, ergonomia e 

adaptabilidade à fisionomia do utilizador e calçado utilizado.  

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Biomecânica de Lisboa (LBL), através 

da análise dos custos metabólicos durante a marcha, utilizando um analisador de 

gases e uma passadeira de utilização médica. Catorze indivíduos, pertencentes ao 

Exército Português, foram selecionados para este estudo. Três molas diferentes 

foram analisadas para estudar diferentes forças de atuação. Os ensaios quantitati-

vos, realizados por 7 indivíduos da amostra, contemplaram aquisições sem exoes-

queleto, com exoesqueleto não atuado e com exoesqueleto atuado com cada uma 

das 3 molas. Foi também realizada uma análise qualitativa aos 14 sujeitos.  

Os resultados mostram uma redução dos custos metabólicos durante a caminhada 

em 4 dos 7 indivíduos, com valores entre -27,9% e 15,5%. Os resultados médios 

obtidos durante os ensaios mostram uma redução do consumo de oxigénio de -

3,1%. A análise qualitativa indica ausência de perda de ergonomia no calçado ou da 

mobilidade no tornozelo. Os trabalhos futuros abordarão a evolução da solução 

estrutural e o sistema de controlo.  
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Comportamento mecânico da ligação “snap-fit” em painéis 
sanduíche compósitos para a reabilitação de pisos de edifícios  

 

 A crescente necessidade de elementos estruturais leves, de elevada rigidez e resis-

tência, a par do seu sistema de ligação, nomeadamente na área da reabilitação de 

edifícios, tem proporcionado o desenvolvimento de novas soluções, nas quais se 

incluem os painéis sanduíche e respetiva ligação por encaixe “snap-fit” do presente 

artigo. Neste artigo, apresenta-se um primeiro estudo experimental e numérico 

sobre o comportamento mecânico de encaixe e desencaixe e um outro estudo ex-

perimental e numérico relativo ao comportamento de flexão transversal, ambos 

para os painéis multicelulares SF75H da Kookmin existentes no mercado e os pai-

néis sanduíche EasyFloor em desenvolvimento, interligados com recurso à ligação 

por encaixe vertical “snap-fit”. Em cada estudo executou-se, primariamente, uma 

análise experimental vs. numérica dos painéis SF75H da Kookmin para validação da 

modelação numérica, para posteriormente executar uma previsão numérica do 

comportamento dos painéis EasyFloor. Por fim, baseado nos estudos referidos foi 

possível comprovar a viabilidade dos painéis sanduíche EasyFloor para aplicação em 

pisos de edifícios, tanto no que diz respeito ao seu comportamento de encaixe e 

desencaixe, como no que diz respeito ao seu comportamento em flexão transversal, 

nomeadamente no que se refere à resistência, rigidez e deformabilidade em regime 

elástico.  
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Comunicações Táticas entre Viaturas Militares  

 

A crescente evolução e expansão das telecomunicações, bem como, a necessidade 

de larguras de banda cada vez maiores, para satisfazer as necessidades dos utiliza-

dores, levou ao desenvolvimento das designadas comunicações óticas em espaço 

livre (FSO). As vantagens das comunicações óticas em relação às comunicações em 

radiofrequência, também despertam o interesse para determinadas aplicações mili-

tares.  

O presente artigo descreve a simulação, o desenvolvimento e a implementação de 

um sistema de comunicação ótico, que integra os vários blocos funcionais do emis-

sor ótico e do recetor ótico, e a apresentação de algumas considerações teóricas 

sobre as caraterísticas especificas da propagação dos sinais em espaço livre. A im-

plementação deste sistema em veículos militares, de forma a permitir maior largura 

de banda nas comunicações militares e a funcionar como um sistema alternativo às 

formas de comunicações implementadas é um dos objetivos deste artigo.  

Para tal, foram projetados e desenvolvidos dois circuitos (emissor e recetor) incluin-

do o desenho das placas de circuito impresso (PCB) e realizadas algumas simulações 

da parte ótica do sistema completo e a simulação eletrónica de algumas partes dos 

circuitos eletrónicos de alguns dos seus blocos funcionais para posterior validação 

em futuros ensaios experimentais.  
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Varões em compósito de GFRP para estruturas de betão armado. 
Estudo da aderência betão-GFRP a temperatura elevada  

O uso de materiais compósitos de polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP) 

no setor da engenharia civil tem ganho crescente importância devido às vantagens 

que apresentam face aos tradicionais (em especial o aço), destacando-se o reduzido 

peso próprio, a elevada resistência e durabilidade. No entanto, há reservas quanto 

ao comportamento destes materiais quando sujeitos a temperaturas elevadas ou 

ao fogo. De facto, as propriedades mecânicas dos GFRP apresentam grande susceti-

bilidade à temperatura, em especial quando esta se aproxima da temperatura de 

transição vítrea (Tg) da matriz polimérica.  

No âmbito da presente dissertação foi desenvolvido um estudo experimental sobre 

a aderência de varões de GFRP ao betão a temperaturas elevadas. Para tal, foram 

realizados ensaios de arrancamento a varões de GFRP embebidos em cilindros de 

betão às seguintes temperaturas: 20 ̊C, 60 ̊C, 100 ̊C, 120 ̊C, 140 ̊C, 220 ̊C e 300 ̊C. A 

influência da geometria da amarração dos varões (reta vs. com dobra a 90 ̊) no de-

sempenho da ligação betão-GFRP a temperaturas elevadas foi igualmente analisa-

da. Numa primeira fase os provetes foram aquecidos até à temperatura alvo e pos-

teriormente sujeitos a uma força de tração nos varões; a carga aplicada e o escorre-

gamento dos varões nas extremidades livre e carregada foram monitorizados du-

rante os ensaios.  

Os resultados obtidos confirmaram a suscetibilidade da aderência betão-GFRP à 

temperatura elevada – a 120 ̊ C diminuição da resistência de aderência foi de até 

58% para os varões retos e cerca de 73 % para os varões dobrados. Relativamente à 

geometria da amarração, os varões dobrados permitiram aumentar significativa-

mente a resistência de aderência a temperaturas elevadas.  
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Terminal Web Multi-Rede Rádio Tático  

Atualmente, no Exército Português, quando uma subunidade militar quer comuni-

car com redes rádio tem de estar fisicamente localizada junto aos rádios que estão 

a receber/transmitir as comunicações. Neste artigo, são abordadas as dificuldades 

de natureza militar relativas às comunicações. O P/PRC 525 é o rádio tático utlizado 

nestas comunicações. 

Foi então proposto uma solução que facilite o acesso às comunicações e a informa-

ção relevante, permitindo assim uma descentralização de recursos humanos e a um 

requerimento menor de meios materiais. É então uma motivação permitir a vários 

utilizadores o fator flexibilidade, possibilitando-lhes a comunicação tática a grandes 

distâncias, assim como a realização de configurações das comunicações à distância. 

Sendo a interoperabilidade uns dos fatores que teve mais importância no desenvol-

vimento deste trabalho, chegou-se à conclusão que a melhor tecnologia a ser usada 

é voz sobre IP (VoIP). A esta tecnologia utilizou-se WebRTC que permite a comuni-

cação em tempo real através de browsers.  

Foi então desenvolvido um sistema, que oferece aos militares uma ferramenta para 

o controlo de comunicações. Este sistema é composto por dois servidores, um ser-

vidor de sinalização que permite o estabelecimento de comunicações e um servidor 

que contém a restante parte do sistema. O servidor executa troca de informação 

com rádios militares, nomeadamente o P/PRC 525, assim como a gestão de páginas 

web.  

A solução proposta permite efetuar comunicações com atrasos relativamente bai-

xos em relação à comunicação normal, rádio-rádio, pelo que o sistema desenvolvi-

do apresenta viabilidade para ser utilizado no Exército.  
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Comportamento de Estruturas de Aço sob a Ação de Explosões  
Conceção de Dissipadores de Energia  

 

A atividade terrorista nas sociedades pode ser exteriorizada de muitas formas, sen-

do a utilização de engenhos explosivos um dos meios de ataque mais empregue 

sobre populações e infraestruturas. A Engenharia Civil pretende preparar as estru-

turas para resistir aos efeitos das mais diversas ações, nos quais se incluem os efei-

tos de explosões. 

Este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento das estruturas de aço sob 

a ação de explosões e conceber um sistema de dissipação de energia eficiente e 

económico, com elevada capacidade de absorção da energia. Este sistema pretende 

minimizar a quantidade de energia que a estrutura portante tem de suportar. 

Os sistemas de dissipação investigados têm por base perfis de aço comerciais, per-

mitindo uma dissipação de energia através da plastificação do material, tirando 

partido do acréscimo de resistência que o aço evidencia quando submetido a eleva-

das taxas de deformação. O desenvolvimento destes sistemas e a avaliação do seu 

comportamento foi elaborado utilizando a modelação numérica no software LS-

DYNA. 

O conceito de dissipação de energia foi registado em todos os dissipadores estuda-

dos, concluindo-se que o momento de inércia é o parâmetro principal na primeira 

fase da ação, e a taxa de deformação disponível importante na segunda fase da 

ação, em que se pretende dispor de uma capacidade de dissipação progressiva de 

energia por plastificação gradual do dissipador. 
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Análise de dados de segurança informática em tempo real  

No presente trabalho, são abordadas as dificuldades relativas à análise de dados 

para um sistema de cibersegurança bem como as falhas e limitações existentes nos 

sistemas de deteção atuais e como criar um sistema mais robusto que consiga col-

matar essas mesmas limitações. O principal objetivo deste trabalho é criar um siste-

ma de cibersegurança com capacidades autónomas com uma deteção de ameaças 

em quase tempo real.  

Para tal, foram utilizados algoritmos de aprendizagem automática, atualmente mui-

to utilizadas não só na área da cibersegurança bem como em muitas outras áreas, 

para efetuar o processamento dos dados. Os métodos usados foram a extração de 

características (features) dos conjuntos de dados, agrupar as entidades com base 

nessas características obtidas, extração de características dos grupos obtidos com 

um algoritmo genético, classificação dos grupos obtidos e, como resultado, os gru-

pos de entidades com comportamento anómalo bem como as características que 

caracterizam dessas anomalias.  

Foram analisados dois conjuntos de dados correspondentes a tráfegos de duas re-

des reais, onde em cada um, às suas entidades constituintes, são retiradas um con-

junto de características.  

Todo este sistema foi implementado com base em dois sistemas open source de 

processamento e armazenamento de dados distribuídos, para garantir uma maior 

robustez e redundância do sistema. Este sistema foi apresentado a algumas entida-

des do Exército Português, sendo aprovado como um projeto importante e com 

aplicabilidade necessária a desenvolver no presente e futuro com o fim de comple-

mentar os sistemas de deteção de intrusões tradicionais em uso.  
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Estudo da Aplicabilidade do JP-8 no Motor da VBR Pandur II 8x8 – 
Ensaios em banco  

 

O principal objetivo desta investigação é testar o motor da Viatura Blindada de Ro-

das Pandur II 8x8 quando alimentado com o combustível Jet Propellant 8 (JP-8), 

fazendo a respetiva comparação com o diesel contribuindo para a implementação 

do Conceito de Combustível Único (utilização de um combustível único para viatu-

ras terrestres e aeronaves no campo de batalha, por parte de todos os países mem-

bros da OTAN).  

Nos ensaios de carga máxima, o JP-8 aditivado foi o que apresentou valores superi-

ores de binário de potência, e um menor valor de consumo específico e horário. A 

cargas variáveis (testadas a 1400 e 2000 rpm), apenas foi verificado um ligeiro au-

mento do consumo horário do diesel face aos outros dois combustíveis, desde car-

gas intermédias até cargas elevadas. Acredita-se que o bom desempenho do JP-8 se 

deve às elevadas pressões de injeção praticadas pelo sistema High Pressure Com-

mon Rail, presente neste motor, o que reduz o efeito do menor número de cetano 

face à melhor mistura com o ar do JP-8 dentro do cilindro.  

A substituição direta de diesel por JP-8 simples incorreria numa redução de custos 

de 52.6 %; e essa redução seria de 19.19% caso a substituição de combustível fosse 

feita com JP-8 aditivado.  

O aumento do teor de enxofre no óleo do motor indicia um maior aumento de des-

gaste do motor, quando este é alimentado com JP-8, uma vez que este possui uma 

maior percentagem mássica de enxofre que o diesel. 
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